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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Det gjordes en stor 
insats i fjol från 
såväl kommunen, 

näringslivet som kyrkan, 
föreningslivet och inte minst 
alebornas sida. Vi fick ihop 
98 000 kronor till Molda-
vien och Europas fattigas-
te barn. Pengarna kunde an-
vändas till en riktad insats 
för de som har de allra 
sämst. Föräldralösa barn och 
barn till missbrukare prio-
riteras till ett sommarläger 
där de erbjuds professionell 
hjälp och stort stöd. Denna 
nödvändiga och ack så vik-
tiga verksamhet som bland 
annat drivs med hjälp av ide-
ellt arbetande socialarbetare 
i Budesti kommun hade inte 
varit möjlig utan vårt bidrag. 
Nu vädjar de till oss att fort-
sätta bidra och för oss som 
har sett det med egna ögon 
behöver inte särskilt lång 
betänketid. Vi har ett över-
skott från fjolårets insamling 
som är öronmärkt för ett 
fortsatt ekonomiskt bistånd 
till sommarlägret, men det 
saknas cirka 45 000 kronor. 
Vår ambition är att få ihop 
dessa pengar. Eftersom Elvis 
Presley  i sig var en stor väl-
görare har vi dragit en pa-
rallell till vårt arbete och 
därför valt att arrangera en 
gala till förmån för Molda-
vien. Den äger rum i Med-
borgarhuset i Alafors nu 
på lördag. Är du hemma så 
tveka inte. Det blir ett roligt 
sätt att hjälpa till på. Genom 

att köpa en konsertbiljett 
hos Nols Färg på Ale Torg 
eller hos Allans Bokhandel 
i Älvängen är du med och 
lägger grunden till en kon-
kret hjälpinsats för Europas 
fattigaste barn. Samtidigt er-
bjuds du två timmars stor 
underhållning.
Det är vår stora förhopp-
ning att på detta sätt också 
kunna ge något tillbaka till 
alla generösa människor, 
men än så länge har biljett-
försäljningen gått lite trögt. 
Jag hoppas bara att det 
beror på att ni vilat er i form 
i startblocken... Galan behö-
ver er närvaro för att lyckas. 

I veckans tidning finns 
ett öppet brev från oroliga 
föräldrar. Oron rör grund-
skolans situation i Ale och 
frågorna riktas till ansva-
riga skolpolitiker. Jag 
har en känsla av att det 
här bara är början på en 
het skoldebatt i Ale. Med 
tanke på att det rör något 
så angeläget som våra 
barn och ungdomar 
är det ganska kon-
stigt att debatten 
har dröjt. Rappor-
terna om tillstån-
det i grundskolan 
har varit allt annat 
än positiva. En del 
frågor kommer 
säkert att kunna 
besvaras med 
saklig information, 
men en hel del 

kommer att hamna under 
rubriken prioriteringar. Där 
kommer åsikterna att gå isär. 
Föräldrarna kommer att 
kräva mer resurser och po-
litikerna kommer att hävda 
att pengarna redan finns, 
men att det handlar om att 
ta reda på hur de används. 
Det är bäddat för debatt. 
Förhoppningsvis respekterar 
man varandra och koncen-
trerar sig på kärnfrågan. I 
grunden tror jag att alla vill 
samhällets yngsta medbor-
gare det bästa tänkbara.

Höstens val i Ale kommer 
troligtvis att präglas av det 
bästa för eleverna och våra 
barn. Med all rätt naturligt-
vis. Redan nu på lördag har 
vi chansen att träffas och 

visa på gemensamt 
engagemang för 
utsatta barn 
och unga – i 
Moldavien.

Gör en insats!

Ledare

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 

Bold Printing Borås 2009.

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
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 40
susanne@alekuriren.se

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

ANBYTAR-
TRÄFF

��������	
�	������������

Lördag 17 APRIL
kl. 10.00-14.00
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Medlemmar såväl som icke 
medlemmar hälsas välkomna!

Ale 

Allvetare
 Ales sex pensionärsföreningar 

möts i ädel frågesport

Månd. 19 april, kl. 15.00
Medborgarhuset, Ledet

PRO-pojkarna underhåller
Kaff e och fralla serveras. 

Fri entré
Kom och heja på dina kompisar

 

Älvängen
Har stängt v16 & v17

Jag öppnar åter v18. Välkomna!

Hövägen 22, Älvängen
0303-74 60 50

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37
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Löpande bokföring, redovisning och fakturering

Bokslutsproblem?

Telefon: 0303-24 33 44
E-post: info@faktservice.se

ÅRSMÖTE
Torsdag den 22 april 

kl. 19.00 på Repslagarmuseet

Servering till självkostnadspris

Styrelsen
Hjärtligt välkomna!

THE LAST 
FIVE YEARS

I musikalen The Last Five Years
möter vi skådespelerskan Cathy och 
författaren Jamie och får följa deras 
fem år långa förhållande ur två olika 

perspektiv.
Med Hanna Hedlund och

Christopher Wollter. 

Ons 21 apr kl 19.00.
Medborgarhuset Ledet.

Vuxen120 kr, Ungdom 80 kr.
Servering med vin & öl i pausen.
Samarr: ABF, Teaterföreningen i

Ale, Ale Folkets hus, Ale kommun

• HEMSERVICE
• FRITT KOSTNADSFÖRSLAG I VERKSTADEN
• 1 ÅRS SERVICEGARANTI
• FÖRSÄLJNING AV ANTENNER, 
 PARABOLER OCH DATORTILLBEHÖR
• INSTALLATION AV ANTENNER 
 OCH PARABOLER

Reparation av 
TV – LCD – PLASMA – DVD – DATORER m.m.

Medlem i CANT & 
Sveriges Hantverkarråd

AD TV 
SERVICE

Du hittar oss vid korsningen i Agnesberg
Agnesbergsv. 21 • Agnesberg

Tel. 031-330 30 92, 0705-43 04 36

Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-16
Ale Torg 10. Tel 0303-971 40

20% rabatt på allt 
arbete under april

Ale Skomakeri & Nyckelservice
Kemtvätt - Skrädderi - Batteribyte

Hålanda Röda Korskrets
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fler aktiva 
medlemmar!
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