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GÖTEBORG. Moonlight 
Wranglers – Alebandet 
som är mer känt i Göte-
borg närmar sig det defi-
nitiva genombrottet.

På lördag spelar de 
på hemmaplan igen – La 
Plaza i Älvängen.
Hyllade av Göteborgs-Postens musik-
recensenter och spelade flitigt i radi-
ons P4. Första skivan rosades och 
har banat väg för Moonlight Wrang-
lers intåg på Göteborgs mest ansedda 
scener.

Snart väntar en ny skivinspelning, 
men innan dess – La Plaza på lördag.

Läs 19

Moonlight Wranglers. Ale-
band som röner framgång 
just nu. 5
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Moonlight – 
en solskens-
historia

Surteborna protesterade
– Förslaget om att flytta biblioteket har väckt hela orten
SURTE. Doris Hell-
man leder proteströrel-
sen mot att samlokali-
sera Surte bibliotek med 
Glasbruksmuseet.

Hon bjöd in den poli-
tiska ledningen och 
drömde om att spränga 
väggarna i kulturhuset.

Drömmen slog nästan 
in.
Hade alla som ville tagit sig in 
i samlingslokalen i Surte kul-
turhus hade väggarna knap-
past pallat för trycket. Det var 
full uppslutning när samtalet 
om biblioteksflytten ägde rum 
i onsdagskväll.

Det blev en informativ kväll 
utan ny fakta, men däremot ett 
löfte om ett nytt möte innan be-
slutet tas. Kritiken var stundtals 
skarp, men tonen var samtidigt 
respektfull – tills en minut åter-
stod. 

Läs sid 12

Nisse Svensson var en av många Surtebor som framförde sin kritik mot förslaget att flytta Surte bibliotek från centrum till 
Glasbruksmuseet. Han tycker också att frågan har kantats av "hemlighetsmakeri och fiffel" – ett uttalande som retade upp 
kommunstyrelsens ordförande Elaine Björkman (s). Det blev en tråkig ordväxling som avslutade kvällen.             Foto: P-A Klöversjö
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Gratis konsultation och 
undersökning i februari!

Ont när du går och står? Inlägg hjälper mot mer än plattfot!
Ett stabiliserande inlägg gjort efter avgjutning stödjer och avlastar 
både fötterna och kroppen. Hälsporre, framfotsbesvär, knäproblem 

samt ryggont minskar eller försvinner helt. 

Välkommen till din fotexpert i Ale! Ortopedskotekniker Per Karlsson

www.banavag.se
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Vill du ha koll på utbyggnaden av vägen och 
järnvägen  genom Ale?
Gå raka spåret till vår webbplats:

Är ni kära och vill gifta er?

....lördagen den 19 april...lördagen den 19 april.

Den 17-19 april arrangeras Ale Mässan 
2008  i nybyggda Ale Arena i Bohus.

Vi söker ett mässbrudpar. Ni ska vara 
bosatta i Ale Kommun och ha viljan 
att vigas i en av Ale kommuns kyrkor. 
Brudparet som väljs ut kommer att förses 
med kläder, fotografering, make-up, 
blommor, transport, naglar, smycken, tårta 
och få håret fi xat.

Tag chansen och sök redan idag, dock 
senast 16 mars. Beskriv er själva och varför 

vi skall välja just er.

För frågor: 0704-320 766 eller 0704-320 767, 
alemassan@ale.se,  

Anmälan: Ale Utveckling, 449 80 Alafors
 Obs! märk kuvertet med Ale mässbrudpar.
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kändisar för en dag...
Då har ni chansen att bli

Mässbrudpar sökes

ÄLVÄNGEN, ÅKAREVÄGEN 

Vi bygger om för att 
det ska bli lättare för dig.

Ursäkta röran!


