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Upplaga & läsare 
Alekurirens sommarbilaga 
ges ut till samtliga hushåll 
och företag i Ale och Lilla 
Edet kommun samt på 
utvalda servicestationer. 
Upplaga 20 000 ex, 
ca 60 000 läsare. 
Tidningen produceras av 
Alekuriren AB.
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SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck
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© 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 
eller olämpligt innehåll.

Omslagsbild
Daniel Stiller, född och upp-
vuxen i Nödinge, numera 
delägare i Sveriges bästa 
sportbildbyrå. Bilden är 
tagen på Ullevi i samband 
med Håkan Hellströms kon-
sert i juni 2014.
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Semestern är inte bara 
en tid för vila och 
återhämtning. Den 

är också starkt förknippad 
med ångest för allt man vill 
göra och tycker att man 
borde hinna göra. Ganska 
snabbt upptäcker man att de 
tomma dagarna fylls upp i 
en rasande takt och plötsligt 
fi nns det inte utrymme för 
allt. Jag tror dock att det 
är vettigt att inte planera 
upp hela semestern, lämna 
några tomma dagar och låta 
det fi nnas tid för spontana 
upptåg.

Många har utlandet i 
sikte när semestern faller in, 
men jag hoppas att vi med 
några inslag i årets sommar-
bilaga kan inspirera er till att 
även njuta på hemmaplan. 
Älvstranden som nu har 
gjorts tillgänglig bättre än 
någonsin, framför allt tack 
vare den grusade servicevä-
gen som går parallellt med 
dubbelspåret, är en oas för 
livsnjutaren. En tripp till 
fågeltornet i Stora Viken 
rekommenderas varmt. 

Gångvägen dit är likt en 
färd i en svenska djungel tätt 
intill vass, kor och lövträd. 
Utsikten är magnifi k och 
Ale kommun har dessutom 
gjort tornet tillgänglig-
hetsanpassat för alla. Man 
kan sedan fortsätta ner mot 
Göta älv, där en grillplats 
iordningställts. Här fi nns 
möjlighet att nära vattnet 
packa upp fi kakorgen och få 
en naturskön avkoppling av 
bästa märke.

I Surte fi nns två strand-
nära grill- och fi kaplatser. 
Utmärkta utfl yktsmål för 
den som har insett att det 
bästa ofta fi nns runt knuten.

På tal om det bästa. Vi 
har en tidigare nödinge-
bo som slagit sig in som 
en mycket respekterad 
sportfotograf i Sverige – och 
världen för den delen. Ale-
kuriren har träffat Daniel 
Stiller som tidningen har 
en speciell relation till. 
Under sina mediestudier 
på Komvux i Ale för snart 
20 år sedan gjorde han en 
fi lm som ett projektarbete. 

Dokumentären handlade 
om den nya medietekniken 
och den nystartade lokaltid-
ningen i Ale stod i fokus. Vi 
gjorde något så revolutione-
rande som att att skicka de 
tryckfärdiga tidningssidorna 
via ett ISDN-modem, tele-

nätet,  direkt till tryckeriet i 
Trollhättan. Detta fascinera-
de den unge studenten som 
senare började intressera 
sig för fotografering. Idag 
är han en av fem delägare 
i Bildbyrån som anses vara 
Sveriges bästa sportbildbyrå.

Hans namn sitter ofta under 
spektakulära bilder på sport-
sidorna i landets ledande 
dags- och kvällstidningar. 
Den här veckan har vi nöjet 
att publicera några av hans 
bilder i årets sommarbilaga.

Mycke nöje!

Det bästa fi nns runt knuten
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12-13Fantastiska bilder av Daniel Stiller

Hon är sugen 
på att ta över

Har gjort sin egen 
3D-skrivare

En fi ka i ljuvlig sommaridyll
med Emanuel Andrén

Lennart Bengtsson har sprungit 
141 maraton

Bussresa till Tidaholm 9/8
Föreningen Norden i Lilla Edet anordnar en 
resa till Tidaholm lörd. 9 aug med start 8.30 

från bussterminalen i Lilla Edet.
Kaffepaus i Osterian, Falköping samt lunch 

och sightseeing i Tidaholm.
Åter i Lilla Edet vid 17- tiden.

Pris 300 kr. Anmälan till Bert: 0706-004200 
eller Margrethe 0730-523791

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Vi kommer varje vecka med färska bär med 

preliminär början vecka 29. För närmare 
information se vår hemsida eller ring 

VARJE LÖRDAG 19/7 – 20/9: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

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

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort.

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

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott

Allt för häst, ryttare, hund och katt

HÄLSOMÄSSA 9-10 AUG

Prova-på behandlingar
Prova Yoga, Qi Gong m.m.

Försäljning och Föreläsningar
Ekologiskt mässcafé med mat

Läs mer på www.andhämtning.se

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd kl 10-22. Sönd kl 10-16.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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.

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel* 

 

 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.

ENDAST:

På väg mot fågeltornet i Stora Viken


