
Har du varit ute på 
den där ön igen? 
För många ale-

ungdomar är Krokholmen 
mer än bara en ö, så även 
för många av personalen 
på Ale Fritid. Krokholmen 
har utgjort en viktig kärna 
i sommarlovsverksamheten 
under mer än 20 års tid och 
väl där är det inte svårt att 
förstå varför. I en förförisk 
skärgård fritt från det mesta 
blir Krokholmen ett härligt 
avbrott från vardagen för 
många ungdomar i Ale. 

Under de senaste åtta 
åren har även den interna-
tionella entreprenörsut-
bildningen YEE förlagts 
till lägergården på Krok-
holmen. En bättre plats att 
för främmande gäster visa 
upp västkusten och Sveri-
ges bästa sidor på har jag 
svårt att tänka mig. Sen att 
någon väljer att upptäcka 
just brännmaneter får man 
kanske räkna med… Men 
visst har jag varit ute på ön 
igen! Det är en förmån att få 
dokumentera denna entre-
prenörsutbildning varje år, 
att få möta ungdomar från 
sju olika länder berikar på 
många sätt. 

I år var det trettonde året 
i följd som Ale kommun 
arrangerade YEE, konsten 
att tänka kreativt, men det 
var första gången som Bot-
swana skickade deltagare. 
Avsikten var självklart att få 
en tydligare bild av utbild-

ningen som Ale kommun 
genom ett miljonbidrag 
från SIDA fått uppdraget 
att genomföra i Botswana. 
Det blev en lärorik vecka för 
de exotiska vännerna, men 
även om vi tror oss leva i den 
bästa av världar upplevde 
jag inte att våra nya vänner 
imponerades i den utsträck-
ning som jag förväntat mig. 
Istället var det deras egen 
stolthet över att representera 
Botswana som imponerade 
på mig. Jodå, infrastrukturen 
med stora fina vägar, rena 
gator och en vacker skärgård 
gick inte obemärkt förbi, 
men maten och – hör och 
häpna med tanke på den för 
oss sköna temperaturen – 
kylan överraskade dem. Vi 
har inte riktigt samma refe-
rensramar, men det är när 
man vågar bland kulturer, 
förväntningar och erfaren-
heter som det blir en 
spännande och givande 
mix. Det tror jag alla 
deltagare i YEE genom 
åren kan skriva under. 
Sedan  exakt vad vi kan 
ha för utbyte med Bot-
swana, vad vi kan lära, 
blir en senare fråga. Den 
känns inte helt glasklar 
att besvara!

Alebyggens besked 
om 36 nya hyresrätter 
i Älvängen är avgö-
rande för kommunens 
utveckling. 
Vi måste 

skapa nyproduktion för att 
dels locka nya alebor dels 
få till stånd en omflyttning. 
Nya bostäder attraherar 
inte bara de som inte bor 
här, utan också alebor som 
kanske sitter kvar i ett för 
stort hus eller lägenhet. 
Nyproduktion som Alebyg-
gen nu bidrar till även om 
de inte bygger själva öppnar 
dörrar för expansion. Att 
den sker i Kronogården 
som länge varit en vision är 
särskilt positivt. Nu tar det 
ordentlig fart och kommer 
att bidra till att området 
börjar ta visuell form. Att en 
tvåa på drygt 52 kvm sedan 
kostar 6800 kr/månaden 
ligger tyvärr utanför Ale-
byggens inflytande, men det 
är en fråga som måste lyftas 
och analyseras politiskt en 
gång för alla. 

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Krokholmen en förmån
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

Raymond Magnusson 0727-319379, Peter Magnusson 0723-892007
Johnny Magnusson 0706-245023, www.jmschakt.se, info@jmschakt.se
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 
45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 
månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. 
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av 
Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. Vår reklambyrå 
tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom 
film och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom 
reklam och marknadsföring ska behöva vända sig någon 
annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss 
om webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny 
gren i vår verksamhet där vi gärna vill vara med och räkna 
på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Hembygdsdag
Backa Säteri, Nödinge

Lördag 17 augusti  kl 11-15
Slöjd-&hantverk | Lotteri 

Fiskdamm | Försäljning av böcker
Brödbak | Kaffeservering

Nödinge Sockens Hembygdsförening
tillsammans med

Studieförbundet vuxenskolan

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron och kantareller. Nyplockade rensade 
bär. Lingon finns från mitten av augusti. Litervis eller 

hela lådor. Endast svenska bär.  Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt.. 

Allt i mån av tillgång. För priser – se hemsidan. 
Säljes från lastbil.   VARJE LÖRDAG 20/7 – 21/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Ingen förbeställning.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

Invigning av Naturstigen 
Vinningsbodalar, Bohus 

Sönd 18 aug kl. 10.00 -12.00
Alla naturvänner Välkomna

Guidning: Pelle Dalberg ~10.30

Plats Bäckvägens vändplats Bohus

www.naturait.se/vinningsbodalar

Gitarrkurs
Älvängen start  
i september.

Kurs för nybörjare eller för Dig som vill 
lära Dig lite mera. Alla stilar från  

Akustisk Gitarr till Elgitarr och Rock

12 v Enskild underv  2.000:-
12 veckors i grupp om 3 kostar 1.200:-

Kurslokal: Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Kursdagar: måndagar och lördagar 

Maila intresseförfrågan till:  
wundertunemusic@hotmail.com

Eller ring 0705-483635 och lämna medd. så 
hör vi av oss inom kort!  

Välkomna till Gitarrkurs med spelglädje!

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens 
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

400 kr inkl. moms/hjul*

400 kr inkl. moms per axel  
600 kr inkl. moms per axel*
 
600 kr inkl. moms per axel*
800 kr inkl. moms per axel* 

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms

- Älska handboll

www.laget.se/alehf

SNART ÄR 
HANDBOLLEN 

IGÅNG!
För mer information 

se vår hemsida:

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA


