
Verksamheten 
är miljödiplomerad

Insamlingen till Europas 
fattigaste barn i Molda-
vien är avslutad. Vid 

pressläggningen pågick fort-
farande sammanräkningen. 
Alla bössor ska samlas in och 
tömmas. Vad vi vet redan 
idag är att vi nästa vecka 
kommer att kunna presen-
tera ett sensationellt resul-
tat. Insamlingen passerade 
under helgen 82 000 kronor 
mycket tack vare ett stort 
generöst bidrag från Smyrna 
Second Hand som skänk-
te hela försäljningssumman 
från lördagens vårfinal. Det 
är därför redan på sin plats 
att rikta ett jättetack till alla 
som på ett eller annat sätt 
har bidragit till insamlingens 
förverkligande. Det breda 
engagemanget från gemene 
alebo till föreningsliv, nä-
ringsliv, kyrkan, kommun 
och förtroendevalda har ge-
mensamt lagt grunden för 
en stor insats för de mest ut-
satta barnen i Europa. När 
vi är många som ställer upp 
behöver få göra väldigt lite 
för att ändå förverkliga un-
derverk. 

Jag har haft förmånen 
att få vara med från första 
stund, från det varma kon-
ferensrummet i Göteborg 
där Moldaviens represen-
tanter önskade bidrag från 
sina samarbetskommuner i 
Italien, Tyskland och Sve-
rige. Ale kommun försö-
ker på olika sätt hitta pro-
jekt där Budesti kommun i 

Moldavien kan medverka för 
att utvecklas. Ren bistånds-
verksamhet ägnar sig däre-
mot inte svenska kommuner 
åt. Det sköter staten om och 
just den punkten har varit 
svår att förmedla till Molda-
vien som har ett stort hjälp-
behov. De berättade bland 
annat om ett sommarläger 
för de allra fattigaste barnen 
som i år inte kan genom-
föras då det saknas pengar i 
kommunen. 

Vid just dessa tillfäl-
len är det naturligtvis svårt 
att vara formell och hänvi-
sa till regler. Det syntes tyd-
ligt på vår kommunledning 
och i denna situation på ett 
hotell i Gårda föddes idén 
i en diskussion att om inte 
Ale kommun kan bidra så 
kanske aleborna kan – och 
det kunde vi – tillsammans!

Ale kommun har varit 
en viktig aktör i arbetet 
att informera om insam-
lingen på olika håll och 
nivåer. De förtroende-
valda har fått besök av 
många bössor...  Ale 
kommun har också 
gjort en stor insast 
då de via bidrag 
från SIDA har 
gjort det möjligt 
för lokaltidning-
en att åka med 
till Moldavien för 
att dokumentera 
uppstarten av lä-
gerverksamheten. 
Uppföljningen av 

vart de insamlade pengarna 
tar vägen kommer alltså att 
ske på plats! 

Tänk vad lätt det är att 
göra saker när alla drar åt 
samma håll!

Lokaltidningen har varit 
en motor för insamling-
en, men det är en roll vi 
anser är självklar för oss att 
ta när ändamålet är angelä-
get och behovet akut. Det 
stora arbetet har fördelats 
på en mängd händer och jag 
tror inte någon känner sig 
direkt sliten trots att resulta-
tet är sensationellt bra – för 
när många gör lite behöver 
ingen kröka rygg. Det allra 
största tacket ska gå till in-
samlingens alla generösa bi-
dragsgivare som gör att Eu-
ropas fattigaste barn får en 

sommar att minnas.
Hoppas ni får 

en trevlig mid-
sommar!

Sensationell insamling!
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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. 
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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

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

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

 

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

Under tiden 1 juni - 15 augusti 
har vi stängt fredagar

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte Tel: 0704-10 92 00
Öppet: lördag 11-14
www.vastkustkok.se

Nya luckor före semestern?
Jämför alltid med oss. 
Det lönar sig.

e-post: info@alekuriren.se • Tel 0303-74 99 40 • Fax: 0303-74 99 45

Två veckor kvar...
...sen slipper ni oss till vecka 32

Vår utgivningsplan:
Vecka 26 Storupplaga med Lilla Edet
Vecka 27 Sommarnummer
Vecka 28-31 Semester med sol och glass
Vecka 32 Redaktionen är bemannad igen
Vecka 33 Tillbaka i lådan igen

Har du något att berätta före semestern? 
Sa du sommarrea? Boka annons nu!

0704-38 52 58, Kent
0707-22 89 39, Calle

Tänk på
morgondagen.

Röda Korset hjälper drabbade människor i Sverige 
och utomlands. Vill du hjälpa oss till en bättre fram-
tid − tänk gärna på Röda Korset i ditt testamente.


