
Vardagen är tillbaka, 
likaså lokaltidningen. 
Precis som tidigare 

år blev det ett två veckor 
långt uppehåll, men ni som 
har koll vet att vi uppda-
terat hemsidan med jämna 
mellanrum. På något sätt 
upplevdes tydligen årets 
uppehåll längre än normalt, 
då telefonen har gått varm 
när tidningen inte har dykt 
upp i brevlådan. Nu är den 
här igen och kommer att 
gästa er med den viktigaste 
lokala informationen fram 
till semestern vecka 28.

Digitaliseringen i medi-
avärlden har satt hård press 
på alla tidningar, särskild 
på de med prenumererade 
upplagor. Att ta betalt för 
information som är gratis 
i många andra kanaler är 
tveklöst en utmaning. Som 
gratistidning brottas vi 
inte med samma problem, 
men det finns andra tuffa 
ronder att gå. Den annons-
finansierade lokaltidningen 
överlever bara tack vare 
marknaden och dess annon-
sörer. Dessa måste ständigt 
övertygas om att den hem-
burna lokaltidningen är det 
bästa skyltfönstret. Något 
presstöd att luta sig mot 
finns inte. Hur stor andel av 
reklamkakan som lokaltid-
ningen får avgör hur mycket 
redaktionell information 
som kan bäras hem till 
läsarna. Till skillnad mot till 
exempel den stora ljustavlan 

vid vägen, facebook och an-
dra reklamforum använder 
lokaltidningen sina intäkter 
till att bevaka och rapporte-
ra om nyheter i kommunen. 
Tidningens annonsörer ska 
därför ses som ansvarsta-
gande och viktiga partners i 
informationsarbetet. Gynna 
våra annonsörer, det är de 
som ser till att tidningen 
överlever.

Under våren kommer 
både våra annonsörer och 
läsare att uppleva en positiv 
utveckling. En Alekuri-
ren-app kommer att göra 
det lättare att läsa tidningen 
från telefonen, datorn och 
läsplattan. Genom att klicka 
på en annons i e-tidningen 
kommer vi kunna härleda 
läsarna direkt till företagens 
egna hemsidor. Trafiken 
till alekuriren.se har ökat 
enormt det senaste året 
och nu måste vi låta våra 
annonsörer ta del av denna 
framgång. Det ska vara ett 
av flera mervärden att vara 
tidningsannonsör. Läsare 
med Alekurirens app kom-
mer dessutom att få en 
push-notis när veckans 
tidning är utlagd.

Jag tror stormen 
Egon inte gick 
obemärkt förbi 
någon. Först ven det 
i knutarna och sen 
blev det kolsvart. 
Varje gång det sker 
kvällstid imponeras 
man över hur effektiv 

naturens mörkläggning är. 
Med hjälp av alla former av 
belysning är det nästan bara 
vid strömavbrott som vi får 
uppleva det totala mörkret 
och det är så sällan att upp-
levelsen blandas med en viss 
känsla av skräck.

Överhuvudtaget blir vi 
tämligen panikslagna så fort 
naturen spänner sina musk-
ler. Trots allt som mänsk-
ligheten har skapat och 
idag erbjuder oss i form av 
rymdresor, talande robotar 
och telefoner som är vide-
okamera och tv på samma 
gång blir vi helt ställda när 
stormen viner. Mycket rår 
vi på, men naturens krafter 
vinner vi sällan alla ronder 
mot. Vi får en nyttig hem-
läxa varje gång.

Naturens kraft

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 03         NUMMER 01|02 LEDARE

SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

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, 16 148 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         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.
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Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ia@alekuriren.se

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

DANSA MED OSS 
PÅ JÖRLANDAGÅRDEN

Danspedagog Heidi Simonsson 
Tel 0703-77 17 22 
www.heidisdanskurser.se

 
Sön 25/1 kl 17.30 - 18.15 
Dans efteråt

 
Steg 1 kl 16.10-17.55 
Steg 3 kl 19.00-20.45

Kl.18.15-19.00

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte

Tisdag 20/1 kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

CATERING
FÖR ALLA

festliga tillfällen
HEMMA ELLER PÅ JOBBET!

0701-44 35 31 / HENRIKDANIEL.SE

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

Öppet: måndag-fredag 09-18
GAMLA HOTELLET I ÄLVÄNGEN • TEL: 0730-810 779

VI FIXAR TELEFONEN!

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN

Kläder & heminredning

Tyger, gardiner & 
heminredning

Nu är det dags att byta ut julgardinerna!

FÄRDIGSYDDA LÄNGDER  fr 299:-/2p

PANELER 

115:-/2p

HISSGARDINER 

100-180cm

BARNTRIKÅ 

120:-/m

SKEPPLANDA BTK 
HÅLLER 

ÅRSMÖTE
TISDAG 3/2 KL 20.00

PÅ FORSVALLEN
Motioner styrelsen tillhanda 

senast onsdag 28 januari

Hjälper stora och små företag med  
bokföring, moms, löner, arbetsgivaravgifter, 
deklarationer, avstämningar  och bokslut.

Nu med kontor på Utmarksvägen 8 i Kungälv.

Välkommen! Önskar Anneli

Nyponrosen

Mobil 0706 35 13 31  www.nyponrosen.se

vgifter,
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TORSDAG 15/1 KL 19
GRÖNNÄS KÖK OCH BAR

LRF KOMMUNGRUPP I ALE

LRF
ALE

ÅRSMÖTE

LRF BJUDER PÅ BUFFÉ
PAUL CHRISTENSSON, ORDFÖRANDE

LRF VG-REGIONEN MEDVERKAR


