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NÖDINGE. Det blev en 
lugn Valborgsmässoaf-
ton i Ale.

Ett av skälen stavas 
Festivalborg.

700 ungdomar trivdes i 
Ale gymnasium där bland 
annat Marie Picasso upp-
trädde.

Satsningen på det drogfria jättear-
rangemanget i Ale gymnasium slog 
väl ut. Alla gäster fick blåsa vid entrén 
och ingen påträffades påverkad.

– Fantastiskt. Hela kvällen var 
magisk, säger projektledaren, Thomas 
Berggren.

Festivalborg är ett samarrange-
mang där alla kommunala verksam-
heter deltar på något sätt.

– Den fina samverkan gör att det 
blir så här bra, säger Berggren.

Marie Picasso – jagat byte.

Succé för 
Festivalborg
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96% av Aleborna känner till den planerade 
utbyggnaden av E45. 
Men vet du vad som händer just nu?

Söndagsöppet 11–15
Vi vill göra BilLivet enklare!

Verkstäder:

Bilverkstan i Kareby, 
0303-23 20 10
MM Bilservice, 
0303-144 24 Filareg. 1 Kungälv 0303-20 68 90
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NÖDINGE. Revanschlusta 
präglade förstamajtåget 
i Ale.

Årets talare, riksdags-
kvinnan Ylva Johansson 
(s), poängterade att arbe-
tarrörelsen och socialde-
mokraterna måste enas 
till ett gemensamt ”vi” 
igen.

– Vi måste sätta stopp 
för Reinfeldts utförsälj-
ning av våra gemensamma 
tillgångar som till exempel 
sjukhus och apotek.

”Frihet kräver rättvisa” var 
årets huvudbudskap när maj-
tågets 114 demonstranter ma-
nifesterade genom Nödinge. 
Majtalarna riktade alla skarp 
kritik åt Fredrik Reinfeldt
och hans borgerliga regering. 
Avhopparen Tyrone Hans-
son var tillbaka i talarstolen 
och angav omgående tonen.

– Jävla regering! Vi förlora-
de valet 2006. Det har varit för-
ödande för de svaga i samhället, 
därför har vi ett stort ansvar att 
ta tillbaka makten, men först 
måste vi hitta den röda tråden 
i den socialdemokratiska poli-
tiken. Först då kan vi återfå för-
troendet att leda landet.

Han tystnade, spände 
ögonen i publiken och flina-
de.

– Det regnade i morse – 
jävla regering!

Läs sid 8

Revanschsuget majtåg i Ale

Ylva Johansson (s), riksdagskvinna och före detta vårdminister, var årets hu-
vudtalare på första maj i Ale gymnasium. Budskapet var "Frihet kräver rätt-
visa".           Foto Per-Anders Klöversjö


