
Verksamheten 
är miljödiplomerad

Stum av beundran kon-
staterar jag att in-
samlingen till Molda-

vien och Europas fattigas-
te barn fortsätter i oförmin-
skad takt. Jag hade förberett 
en inlaga om en sista vädjan, 
men takten i insamlingen är 
så pass god att 14 dagar före 
målgång ser vi ut att lyckas. 
Det är ett bra bevis för vad 
som kan åstadkommas med 
gemensamma ansträng-
ningar på kort tid. Fram-
för allt är det rörande att se 
hur många som har berörts 
av insamlingen. Aleborna 
har på bred front engagerat 
sig och har bidragit på olika 
sätt. Det känns nu angelä-
get att hitta ett bra sätt att 
kunna återkoppla om insat-
serna i Moldavien. Lokaltid-
ningen ska som en part i in-
samlingen försöka ge alla bi-
dragstagare en bra bild av 
hur pengarna har kommit 
till användning. Men som 
sagt det återstår två veckor 
av insamlingen och än är vi 
inte i mål.

I rådande spartider har 
den offentliga sektorn som 
vanligt hamnat i medias blick-
fång. Det rapporteras om ned-
dragningar som främst drab-
bar unga. Än så länge ser vi 
inget av detta i Ale. Det hand-
lar mer om att anpassa verk-
samheterna till nya budget-
ramar. På sikt kan det själv-
klart bli andra tongångar om 
skatteintäkterna fortsätter att 

sjunka. När anpassningar blir 
neddragningar hoppas jag att 
vi i Ale kommun hittar andra 
lösningar än sådana som 
drabbar våra yngsta medbor-
gare. De har livet framför sig 
och ger vi dem dåliga förut-
sättningar får vi ta ansvar för 
det längre fram. 

I Göteborg stänger man 
nu fritidsgårdar. Hur den 
kortsiktiga ekonomiska för-
tjänsten ser ut kan jag delvis 
räkna ut, men hur de på lång 
sikt ser en vinst i detta be-
griper jag inte. Att inte er-
bjuda en organiserad mötes-
plats med professionell per-
sonal kommer leda till att fler 
ungdomar driver runt. Notan 
för en person i ett framtida 
missbruk betalar med lätt-
het en fritidsgård.
Öppna fritidsgårdar är 
kanske inte hela lösning-
en, men mötesplatser för 
ungdomar är tveklöst  
viktiga nycklar till fram-
gång. Det behöver inte 
vara kommunen 
som ensamt driver 
dem, utan det kan 
lika gärna vara 
föräldragrupper 
eller föreningar 
som står bakom. 
Däremot borde 
det ligga i alla 
kommuners in-
tresse att orga-
nisera så att det 
finns mötes-
platser som är 

tillgängliga året runt. I Ale 
liksom i många andra kom-
muner stänger fritidsgårdar-
na under sommaren. Kanske 
är det egentligen då som de 
behövs som bäst? Den vise 
svarar naturligtvis att av er-
farenhet så tror man inte det 
– och det kanske är riktigt. 
Det har inte varit så, men 
som sagt, tiderna liksom be-
hoven förändras. Vi måste 
våga tänka i nya banor.

Att i tider med ökad arbets-
löshet, som i regel också be-
tyder oroliga hemförhållan-
den för många barn, inte er-
bjuda en enda mötesplats för 
ungdomar under sommartid 
känns ogenomtänkt. Om det 

tvärtom är en med-
veten strategi tror 

man kanske också 
att fast telefoni är 
en framtidspro-
dukt...

Våga tänka nytt

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 22  |   vecka 23  |   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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 350:-

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm
Företagsmassage (F-skatt)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Skepplanda kyrkliga samfällighet

FULLMÄKTIGE
sammanträder

Tisdag 16 juni kl 19.00
Skepplanda församlingshem

ÄRENDE
Bokslut 2008

Gravskötselpriser 2010

Leif Andersson
Ordförande

Ale-Skövde, St Peder, Tunge
Hålanda och Skepplanda församlingar

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! 

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

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

Vad gör du den 

7 juni?
Västsverige behöver en 

Centerpartist i 
Europaparlamentet

KRYSSA EN FOLKPARTIST I EP-VALET!

www.folkpartiet.se/ale
Tel: 0303-74 10 30

JAG VILL RÖRA 
OM I GRYTAN!
SÄKER MAT I 
HELA EUROPA!

Marit Paulsen

FOTBOLLSGOLFENFOTBOLLSGOLFEN
ÄR I FULLÄR I FULL GÅNGGÅNG!!

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Vi säljerVi säljer

EEngelinsngelins tårtortårtor

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

Under tiden 1 juni - 15 augusti 
har vi stängt fredagar


