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BOHUS. ”Isoleringen 
måste brytas”, säger 
Jean Altun, ordförande 
i Ale mångkulturfören-
ing och förespråkar en 
bättre integrationspo-
litik i Ale.
Alekurirens artikelserie om den poli-
tiska återväxten sätter i veckan fing-
ret på integrationen. Det blir dess-
värre ingen rolig läsning för de som 
trodde att det fanns en fungerande 
integration.

– Det finns mycket fint skrivet, men 
i verkligheten händer ingenting, säger 
Jean Altun som själv är engagerad hos 
socialdemokraterna i Ale. 

Han upplever att det är mycket 
svårt som invandrare att slå sig fram 
politiskt.

Läs sid 7
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0303-74 82 200303-74 82 20

i Alei Ale

Politik utan 
integration

NÖDINGE. Elvislegen-
derna radar upp sig.

I fjol dök Esposito, 
The Kings producent 
under många år, upp på 
La Plaza i Älvängen.

I söndags kom pianis-
ten Glen D Hardin och 
ett sprängfyllt gymna-
sium mötte honom.

Det blev en sagolik konsert i i 
Ale gymnasium. Det är redan 
ett minne som bär med sig 
både historia, kultur och musik 
av bästa märke. Konstigt nog 
blir det inte affischnamnen 
Glen D Hardin och soloartis-
ten Peter Jezewski som fler-
talet kommer att minnas. Hem-
makören, Blue'n joy under led-
ning av Anna Holl, stal showen 
och bjöd på en makalös upple-
velse i gospel.

Läs sid 12

Det var förvisso ingen tävling, men med ett startfält fyllt av välmeriterade namn gick det inte att undgå att värdera dem. 
Trots en av dem spelat med självaste konungen, Elvis Presley, en annan hade varit frontfigur i The Boppers så var det ändå 
hemmakören från Ale – Blue'n joy som vann publikens största applåder. Fenomenalt löd betyget.   Foto: Per-Anders Klöversjö

Kören stal showen
– Elvis pianist, Glen D Hardin, chanslös mot Blue'n joy

Älvängen 0303-74 92 30

Jean Altun är ordförande i 
Ale mångkulturförening.

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Hans GötestamBirgitta Ström

Just nu stor efterfrågan 
på villor/radhus och 
bostadsrätter i hela 

Ale kommun.
Sälja gården? Var med på vår 

gårdsvecka vecka 20, då vi har 
gott om spekulanter i rörelse.

Industrigatan 2, 0520-65 00 10

Köp våra DEMO-EX
Electrolux • Husqvarna

Elektro Helios m fl .

Några exempel...
Vi har många erbjudanden!

Tvätt E-Lux
6 kg 1600 varv

5.990:-
Frysskåp
E-lux 180cm

Rostfritt 
Självavfrostande

7.990:-
Hällspis

med dubbelugn Husqvarna

10.990:-
Kyl/Frys

Electrolux 2 meter
Dubbla kompressorer

6.690:-
PS. Vi säljer 

utgående färger från 

Casco och Cuprinol 

för halva REA-priset.

Kyl/Frys
paket 180cm Husqvarna 

Självavfrostande

14.990:-

www.banavag.se

BA N AVÄG I  VÄ ST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H Ä T T A N

5% i Ale är negativa till utbyggnaden av vägen 
och järnvägen. Vi vill gärna att det blir färre. 
Välkommen in på:

- för både stora och små

20% rabatt
på kastration av 
han- & honkatt.

Öppet vard 8.00-16.30, Onsd 8.00-20.00
För tidsbokning ring 0303 - 33 59 70
Vi är återförsäljare av Hill’s och Specifi c foder

Gäller 15 mars-15 april


