
Så är man då bara några 
dygn ifrån startskot-
tet i Mora. Ja, det är 

idioti. Ja, förberedelserna 
både kunde och borde ha 
varit skötta på ett helt annat 
sätt... Å andra sidan har 
det inte varit en vinter som 
direkt främjat längdåkning, 
men jag är rädd att det inte 
hade hjälpt. Jag har haft 
fel inställning från början. 
Inbillat mig från den dagen 
vi anmälde oss till Kortvasan 
från Oxberg till Mora, tre 
mil på skidor, att det måste 
man ju bara klara. Det är 
inte mer än 2,5:an gånger 
tolv. Själva distansen har 
faktiskt aldrig skrämt mig, 
men däremot det som ska 
vara under fötterna...

Mitt minne var att det 
var ganska stabila saker man 
spände fast och att det näs-
tan var omöjligt att ramla. 
Det är det inte! Och de är 
inte särskilt breda längre. 
Jag har inte mätt, men det 
känns som att dagens mo-
derna längdskidor bara är ett 
par centimeter. Det gör inte 
utmaningen lättare.

Förutsättningarna att tek-
nikträna på hemmaplan har 
varit begränsade, men tum-
men upp för Dammekärr 
som den korta tid det fanns 
kyla ändå hade en slinga att 
erbjuda. Den räckte för mig. 
Jag klev av efter 620 meter 
– och fick ändå träningsvärk 
dagen efter! Kändes inte 
som att formen var optimal, 

men det var då det. Sen dess 
har vi övat i Borås. I Knal-
leland har de till och med 
arrangerat skidtävlingar, 
regn och fem plusgrader till 
trots. Imponerande, men jag 
kunde inte låta bli att tänka 
”något alpincenter har ni 
ändå inte!”.

Nåväl, fortsätter flytet 
inför Vasadebuten räknar 
jag med att vi får behålla 
både plusgrader och regn 
när vi tar oss upp till Mora. 
Utgår från att föret blir 
tyngsta och värsta någonsin. 
Räknar självklart inte med 
att komma i mål innan de 
stänger spåren, men har 
man antagit en utmaning 
så ska den så länge hälsan 
tillåter bekämpas. Däremot 
funderar jag allvarligt på 
att besöka kommunhuset – 
direkt efter hemkomst – och 
ansöka om att bli omyndig-
hetsförklarad. Någonstans 
får ju gränsen gå. Tacka ja 
till att färdas mil i Gustav 
Vasas skidspår utan minsta 
gnutta av erfarenhet på 
längdskidor. Där någonstans 
måste väl gränsen gå?

Den politiska pulsen 
skruvas nu upp. Nästan var-
je  vecka matas vi med nya 
oppinionsmätningar och 
utspel, mest om vad som 
är dåligt och vad som skul-
le bli bättre vid ett annat 
valresultat. Det gäller såväl 
Alliansen som de rödgröna. 
Regeringen önskar ett större 

mandat och oppositionen 
vill se ett maktskifte. Jag 
önskar istället att lite mer 
kraft skulle ägnas åt att dis-
kutera våra största bekym-
mer skolan och omsorgen. 
Konkreta förslag på åtgär-
der istället för den eviga 
pajkastningen. För tillfället 
får jag bara en känsla av 
att våra ledande politiker – 
oavsett block – på riksnivå 
är maktfullkomliga, de vill 
bara åt titlarna och möjlig-
heten att bestämma. Vad de 
tänker besluta är de mindre 
intresserade av att berätta. 
”Det tar vi i september”. Det 
är så dags då!

Jag tror hela landet är 
på jakt efter svaret på vad 
som skiljer alternativen åt – 
maktbegäret delar de.

Förhoppningsvis blir den 
lokala debatten mer konkret 
och mindre maktgalen.

I Vasas skidspår

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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sofia@alekuriren.se
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susanne@alekuriren.se
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0303-33 37 39
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jonas@alekuriren.se
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0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB  & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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 torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 15 600 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 2014. 
         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. 

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.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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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

Tisdag 18 mars, kl 18.00
Göteborgsvägen 94,
Alekurirens lokaler

Bidragsansökningar 
måste vara oss tillhanda 
senast måndag 17 mars

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Både färdigsytt, metervara och inredning

GARDINSTÄNGER  

99:- FLEECE 65:- /m

BARNTRIKÅ 120:-/m

Vårens nyheter har kikat in!

MÖBELFÖRRÅD
Olika storlekar av förråd uthyres i  

Ahlafors Fabriker. Pris från 600:-/månad

Tel 0303-74 06 00, 0704-20 71 23

Föreläsning 
med Tina Dahlöf
Det blir inte alltid som  
man tror man tänkt sig

Hur vi mår, hur vi beter  
oss och vad vi uppnår,  
beror inte på kunskap  
och erfarenhet utan på vårt tillstånd.

Ale Gymnasium
Måndag 24 feb kl 19:00
Inträde 50 kr

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan,  
Anhörigstödet i Ale, Föreningen Omtanken.
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Surte Bohus biblioteks- och kulturförening. Surte  bibliotek.

Stormaktstiden
Spännande och intressanta

berättelser framförda
av Lennart Palm

Medlemmar: fri entré
Icke medlem: 40 kr

Biljetter finns på Surte bibliotek

Tisdag 25 feb kl 19
i Surte bibliotek

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

NÖDINGE VÄGFÖRENING

Torsdag 13 mars 
kl. 18.30 

Församlingshemmet 
Gamla Kilandavägen 17, Nödinge

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Dokument” 

www.nodingevagforening.se
Anmäl din mailadress på hemsidan för nyhetsbrev!

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

Extrahjälp för din familj,
ditt hem, ditt företag.

Vi söker alltid aktiva pensionärer
som vill jobba och utvecklas

i ett expansivt företag

0735-20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se 
www.pensionarspoolen.se


