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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Ibland kan en liten peng 
– bara några kronor – 
göra stor nytta. På upp-

drag av Ale kommun var jag 
i slutet av veckan med och 
dokumenterade ett spännan-
de seminarium om utveck-
lingen av projektet Unga en-
treprenörer i Nya Europa. 
Deltagare från nio länder 
medverkade och visade in-
tresse av att arrangera ut-
bildningen på ett eller annat 
sätt i sina respektive länder. 
Ales framgångskoncept med 
att utbilda ungdomar, 18-24 
år gamla, i kreativt tänkan-
de på en isolerad ö på Väst-
kusten har rönt stor upp-
märksamhet. Utvärdering-
arna som är gjorda visar att 
i princip samtliga deltaga-
re oavsett nationalitet är su-
pernöjda.

Det land som har kommit 
längst i sina tankegångar om 
att försöka genomföra ut-
bildningen på hemmaplan är 
Moldavien. Detta lilla fatti-
ga land visade stor vilja och 
ett brinnande engagemang. 
I samband med konferen-
sen fick vi också ta del av ett 
stort bekymmer som Budes-
ti brottas med. Budesti är 
kommunen i Moldavien som 
Ale samarbetar med i olika 
projekt. Den tyska vänorts-
kommunen Kaufungen re-
noverar en skola i Bunes-
ti som mer eller mindre har 
förfallit och kommer därför 
inte att kunna bidra med 

nödvändiga resurser till ett 
sommarläger för 100 fatti-
ga barn. Detta sommarlä-
ger är en riktad insats som 
Bunesti alltid försöker ge-
nomföra för de barn som 
har det allra svårast socialt. 
Vi fick höra att det saknas 
60 000 kronor. Beloppet blir 
inte särskilt stort om man 
tänker på att det ger 100 fat-
tiga barn tio dagar i harmo-
ni med mat och roliga akti-
viteter. Bästa alebor, företag 
och organisationer – tillsam-
mans samlar vi in pengarna! 
Vi har kraften att göra det 
och varför ska vi inte göra 
det när vi har möjligheten? 
Låt oss ge dessa 100 utsatta 
barn en sommar att minnas. 
Jag har räknat ut att det blir  
2, 20 per invånare. Det har 
vi råd med!

Jag blev oerhört tagen 
av beskrivningen och 
har försökt få våra stora 
hjälporganisationer att 
agera. De är positiva till 
insamlingen, men pro-
blemet är att det 
är bråttom. Det 
krävs beslut i sty-
relser, planering 
och administra-
tion. Barnen i 
Moldavien har 
inte tid att vänta. 
Återigen har 
Stödförening-
en Vaken därför 
tagit ett snabbt 
beslut om att an-

vända sitt bankgiro för en 
riktad insamling till Molda-
vien. Stödföreningens stad-
geenliga syfte är att hjälpa 
barn och ungdomar i Ale 
kommun till en bättre 
vardag. Det gör vi också, 
men fram till 10 juni finns 
det också andra barn som 
behöver vår hjälp. Därför 
upplåter Stödförening-
en Vaken sitt bankgiro till 
denna insamling. Märk ditt 
bidrag "Moldavien". 

Alla pengar kommer oav-
kortat att gå till insatser för 
barn i Budesti, Moldavien. 
Eftersom Budesti kommun i 
Moldavien har blivit en allt-
mer aktiv samarbetspart till 
Ale känns det mycket mo-

tiverat att försö-
ka hjälpa till och 

rädda detta 
sommarlä-
ger. Våra vän-
ners barn är 

våra barn.

Hjälp oss hjälpa

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
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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

Ahlafors LivsAhlafors Livs
Nybakat till frukost 

fr. Älvbrinkens Konditori
Nu lördagsöppet från kl 09.00

Öppet: Vard 10-20, lör 09-18, sön 11-18
Ledetvägen, AlaforsLedetvägen, Alafors

30/5-13/6  Lödöse medeltidsspel

Info/biljetter:
0520- 650800
www.vidljudaos.se

Alla Centerkvinnor 
i Ale är

hjärtligt 
välkomna!

har

MAJMÖTE
Måndag 25 maj kl 18

i Ryds IF:s klubbhus 
(f.d. missionshuset)

Starrkärrs Centerkvinnor

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling 

kallas till sammanträde
tisdagen den 26 maj kl 19.00 

i Surte församlingshem

Surte 2009-05-11
Uno Claesson Ordförande

Gökotta vid 
Fågeldammarna

Kristi Himmelfärds dag kl. 8.00

Sven Karlsson m.fl . Medtag kaffekorg.

VÄLKOMMEN!
Surte missionsförsamling

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

ALE-SURTE
BANDYKLUBB

Kallelse till ordinarie 

ÅRSMÖTE
Måndag 15 juni kl. 19.00 
i Paradisgården, Bohus.

Ärenden enligt stadgarna.
Ev. motioner skall vara styrelsen 

tillhanda senast 1 juni.
Årsredovisning och inkomna motioner 

fi nns tillgängliga på Ale-Surte BKs 
kansli fr.o.m. den 8 juni.

Alla medlemmar välkomna!
Styrelsen

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

TYGLADAN
PANELMETERVARA ENDAST 14kr/m

Vaxduk 30kr/m •  Markis 75kr/m
 Stilfull heminredning!
 Färdigsydda gardiner

 Gardinstänger och tillbehör
 Kläder för hela familjen! 

Kilanda
Marknad
Kristi Himmelfärds  Dag

Torsdag 21 maj kl 11-15
Toppenprogram hela dagen

Glöm inte

Beteendevetare
Relationsrådgivning

Mejselv 2•Stenungsund (bredvid Sv. Bilprovn.)
Tel: 0303-65780

Privat läkar-
mottagning

För företag och privatpersoner
Hälsoundersökn. och intyg

Vaccinationer: TBE-, rese- m.m. 
Drop in vacc tisd och torsd (ej Kr.H) kl. 17-20
Prickmottagning. Kontrollera 
dina prickar. Bedömning och ev. operation av 
leg.läk. Mattias Block, kirurg. Tidsbeställning

Vi som röstar
till Europaparlamentet 

den 7 juni har chans att 

påverka vår vardag


