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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Första maj i Ale kan 
speglas på många sätt. 
Statens satsningar på 

järnvägen har inte påverkat 
majtåget som allt färre hakar 
på, inte kanske för att de 
inte sympatiserar med idéer-
na utan mer för att demon-
strationen i sig inte längre 
är förankrad hos arbetarna. 
Det gör att för mig som har 
sett samtliga majtåg i Ale 
sedan 1997 nu kan namnet 
på nästan samtliga demon-
stranter. Men ett sätt som 
årets majtåg kan speglas på 
är ändå förnyelse – och för-
yngring. I talarstolen släpp-
te man fram 17-åriga Malin 
Andréasson, inte som soci-
aldemokrat utan som ung 
och engagerad i Ale. Kanske 
är det framtidens väg för 
första maj? Att låta männis-
kor med idéer och åsikter, 
oavsett politiskt ursprung, få 
tala fritt. Att låta medborga-
re med synpunkter på ett ak-
tuellt ämne få göra entré på 
scenen och lätta på trycket.

Som av en händelse 
sprang kort efter majtåget på 
Nya Moderaterna som dagen 
till ära placerat sig på Ale 
Torg. Varför inte? Kanske 
blir första maj en allmänpoli-
tisk helgdag i framtiden. Vid 
längre eftertanke marknads-
för sig dessutom Moderater-
na som det nya arbetarpar-
tiet och då förpliktigar det 
ju nästan att synas på första 
maj...

Skämt å sido, arbetarrö-
relsens högtidsdag börjar 
kanske omforma sig och om 

tio år ser det möjligtvis helt 
annorlunda ut. Varför skulle 
inte första maj utvecklas eller 
förändras när allt annat i 
samhället tar nya svängar?

Första maj i Ale var ett bra 
arrangemang. Talarna var 
lagom kritiska och pekade 
både på regeringens svag-
heter och utmaningar som 
väntar i samhället oavsett 
partifärg på ledningen. Hu-
vudtalaren, Frank Andersson 
(S) regionledamot från Göte-
borg, manade kamraterna att 
sluta upp bakom partileda-
ren Mona Sahlin (S). Bara att 
han tvingas göra det talar om 
ett allvarligt problem. Monas 
förlorade förtroende kan ta 
för mycket kraft att återvin-
na och är man väl fått en för-
lorarstämpel är det svårt att 
plötsligt stå som segrare. För 
det krävs mirakel och istäl-
let för att hoppas på något så 
sällsynt är kanske ett skifte 
ett smartare alternativ?

Det som var mindre bra 
på första maj var uppslut-
ningen, inte bara i demon-
strationståget, utan snara-
re på läktaren. Dessvärre är 
det samma fenomen som har 
återspeglats under vårens 
ortsutvecklingsmöten. 
Möjligheten att påver-
ka och tycka till verkar 
inte attrahera människor 
längre. Nu är det förvis-
so svårt att tycka till på 
första maj, men för den 
som är intresserad att 
komma i kontakt med 
politiker är det ett yp-
perligt tillfälle. Ales le-

dande nämndordföranden 
fanns på plats och gick enkelt 
att nå med en fråga.

Ortsmötenas tillbaka-
gång är bara en fråga om 
marknadsföring. Forumet 
som sådant är ett av de bästa 
vi har i Ale kommun, men 
man måste också våga sälja 
varan. Några tunna rader i 
en annons når inte alltid hela 
vägen fram. Att aleborna 
plötsligt skulle ha blivit oin-
tresserade av sin hemort är 
inte sannolikt. Däremot kan 
det finnas kritiska röster mot 
att väckta synpunkter varken 
behandlats eller åtgärdats 
mellan ortsmötena. Alla 
måste ta de demokratiska fo-
rumen på allvar. De får inte 
bara finnas för syns skull.

Festivalborg blev ett 
lyckad ungdomsarrangemang 
och av fyllan som många 
kommuner brottades med i 
övriga delar av landet såg vi 

ingenting.

Förändras första maj?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Svenska Tryckcentralen 2008.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas 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.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Calle Carlsson
Marknad
0303-33 37 30
0707-22 89 39
calle@alekuriren.se

alekuriren  |   nummer 18  |   vecka 19  |   2009LEDARE2

Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 031-98 31 80

E45, vid Motel Göta Älv

Vi har tagit över 
Svensk Kassaservice tjänster.

Biltillbehör, smörgåsar, 
korv med bröd, kaffe, 
tidningar och godis.

Vard 7-21 Lörd-sönd 8-20 • 0303-33 61 44

11 maj GÖTA ÄLV saml. 18.15-18.45
Alvhem efter affären tag vänster

18 maj HÄLLTORPSJÖN saml. 18.15-18.45
Alafors vid fotbollsplan

25 maj GRÖNÅN saml. 18.15-18.45
Reningsverket Älvängen

1 juni RYRSJÖN saml. 18.15-18.45
Göta tag höger Ryrsjön

8 juni VALSJÖN saml. 18.15-18.45
Alingsåsvägen efter 2 km tag vänster 

Skogstorp sedan skyltat

22 juni GÖTA ÄLV saml. 18.15-18.45
Båthamnen Älvängen

10 augusti GRÖNÅN saml. 18.15-18.45
Vid Bruket

17 augusti HÄLLTORPSJÖN saml. 18.00-18.30
Alafors vid fotbollsplan

WICANDERS SFK inbjuder till

ALE SERIEMETE
för fi skeintresserade

Förfrågningar: Ingemar 0303-33 88 04, 
Bernt-Åke 0303-33 72 91

Öppet mån-fre 10-18, Lör10-15 Sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
MISSA INTE! HÄRLIGA VÅRTYGER!
Panelmetervara endast14:-/m

 Möbeltyger 50:-/m

 Stilfull heminredning!
Färdigsydda gardiner

Gardinstänger och tillbehör

Start Valpkurs 23/5
Nybörjarkurs 24/5
På Skogsvallen i Kollanda

Anmälan till Eva
0739-50 91 71
Senast 17 maj

Vi erbjuder även 
problemlösning!
Deb. / timme

Vi stödjer FC Ales fotbollsverksamhet

HUNDKURSERIET

Customanpassade 
golfklubbor
www.pinnhigh.se
tel. 0706-14 27 86

Joe Labero’s vinnareJoe Labero’s vinnare
2 BILJETTER TILL SHOWEN 
I GÖTEBORG

Lotta Börjesson ÄLVÄNGEN

2 BILJETTER TILL SHOWEN 
I VÄNERSBORG

Ann Christine Johansson LILLA EDET

JOE LABERO MAGIC MASTER DVD

Jeanette Sandberg NÖDINGE

Roy Affelin NÖDINGE

Vi tackar
alla som har deltagit i tävlingen och 
gratulerar vinnarna.

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Västerlanda bygdegård, 
Västerlanda, onsdagen den 13 maj 
2009, kl 19.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Information om arbete med 
 riskanalyser inom NU-sjukvården
- Antagande av detaljplan för Tingberg 
 11:2 m fl
- Ledarskapspolicy samt riktlinjer för 
 Lilla Edets kommun

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
6 maj 2009.

Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

10 maj kl 10-15
Alevi IP

Försäljning • Cafeteria • Tivoli
Ungdomsturnering i fotboll

Välkomna!


