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Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

8 dagarpå 4-stjärnigt hotell i Garda, Norditalien

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsarerbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

 

e  

Gardasjöns 
italiensk prakt

Sport Hotel Olimpo ★★★★

Ankomst: 

Extranatt m. frukostbuffé: Endast 549:-.  

 
  
 

Weekend i Malmö

Clarion Hotel Temperance ★★★★

Ankomst: 

Pris per person i dubbelrum

2.449:-

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Barnrabatt:
 

 

Sporthotel Mölltal

Barnrabatt:

3 dagar på 4-stjärnigt hotell på i Malmö centrum

Alle priser och perioder:
  

 
 

   

Sport Hotel Olimpo

NÖDINGE. Eleverna i 
Ale gymnasium fort-
sätter sitt arbete för 
att rädda Josef Ronald 
Perez, 19,  från att 
utvisas till Filippinerna.

I lördags arrangera-
des en stilfull konsert 
som hade fått vilken 
myndighet som helst 
att riva upp beslutet.

Men de var natur-
ligtvis inte där, det 
var däremot Ronald 
och han log – väldigt 
mycket.

Det var en rörd Ronald som 
vi såg dansa på scen med 
vänner och skolkamrater. 
Det mest slående var ändå 
hans tacksamma leende. Ef-
teråt fick vi höra att han åt-
minstone har fått respit ytter-
ligare ett halvår.

– Vi har precis fått höra 
det, men vet inte vad beslu-
tet är grundat på. Hur som 
helst så ser vi det som en 

framgång, säger Ninni An-
dersson Zito som tillsam-
mans med Frida Lövberg 
lett arbetet med konserten 
till förmån för Ronald och 
ytterligare två utvisningsho-
tade elever i Ale gymnasium.

– Pengarna sätter vi av i en 
fond och de ska kunna hjälpa 
ungdomar som visas ut från 
landet och saknar ekono-
mi när de åker. Det är tyvärr 
vanligt.

Konserten i Ale gymna-
sium var en mäktig marke-
ring att migrationsverkets 
idéer ogillas, men det sades 
inte rent ut. De lät toner, 
dans och sång ge uttryck för 
det istället. 120 personer be-
talade entré och fick defi-
nitivt valuta för pengen. På 
scen sågs bland andra vinna-
re i Alerocken, ”kändisskå-
disen” Anton Gyllensten, 
Showgänget med en sprakan-
de version av Michael Jack-
sons Thriller.

För er som inte kommer 
ihåg är bak-
grunden 
att Joseph 
Ronald 
Perez anslöt 
från Filip-
pinerna till 
sin mamma 
och styvpap-
pa i Surte 
hösten 2008. 
Han ansök-
te om up-
pehållstill-
stånd, men 
fick aldrig 
något rik-
tigt beslut. 
Tiden gick, 
men plöts-
ligt i janua-
ri i år kom 
beskedet att 

Ronald Joseph Perez inte får 
stanna i landet. Han ska istäl-
let skickas tillbaka till Filip-
pinerna där ingenting väntar. 
Mamman är bosatt i Sverige 
och släktingar saknas.

Elever i Ale gymnasium 
reagerade kraftfullt och upp-
vaktade media för att sprida 
historien. En grupp på Fa-
cebook har skapats och över 
1350 personer har anslutit 
sig.

– Vi tänker inte ge upp. 
Stödet är stort och nu får vi 
utvärdera det senaste beslutet. 

Just nu har 
vi ingen mer 
aktion inpla-
nerad, men 
vi får se vad 
som händer 
längre fram, 
säger Ninni 
Andersson 
Zito.

Konsert gav tillfälligt hopp
– Joseph Ronald Perez får stanna ett halvår

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sabahudin Sabani och Show-
gänget deltog i konserten till 
förmån för utvisningshotade 
Joseph Ronald Perez.

Boka på www.stenaline.se, 
031-704 00 00 

eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift tillkommer vid 

personlig service.

Ta hotellet 
till Europa!

GÖTE BORG – K IE L

Tur&Retur Special
 Göteborg–Kiel 5+bilen inkl 

en 4-bäddshytt t/r från

  4.990:-

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

KOMMANDE

Alvin & Gänget 2
Sön 14 mars kl 15

Matiné. Entré 60:-. Barntillåten.

Sön 21 mars

Matiné. Entré 60: . Barntillåten.

Sön 21 mars

Huvudpersonen själv bjöd både på imponerande dans och ett 
härligt leende – allvaret till trots.
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