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Verksamheten 
är miljödiplomerad

För lite mer än ett år 
sedan fick vi för första 
gången klart för oss 

hur allvarlig situationen var 
för barn och unga i Molda-
vien. De vädjade om eko-
nomiskt bistånd från Ale 
kommun, något en kommun 
inte kan ägna sig åt. Stöd kan 
däremot ges i många andra 
former, men inte rent ekono-
miskt. Nu var det tyvärr just 
pengar som behövdes. Nöden 
har ofta ingen lag. Det var då 
idén föddes att försöka samla 
ihop pengarna genom en 
bred samverkan av företag, 
föreningar, kyrkor och inte 
minst alebor. Insamlingen 
blev en succé och gav 98 300 
kronor. 70 000 kronor avsat-
tes till ett sommarläger avsett 
för de 100 fattigaste barnen i 
Budesti kommun. Dessutom 
räckte pengarna till att er-
bjuda en moldavisk ungdom 
möjligheten att medverka i 
Ales entreprenörsutbildning 
på Krokholmen. Resterande 
medel placerades för att möj-
liggöra samma insatser denna 
sommar. Vi startade en ny in-
samling. Denna gång behöv-
de vi bara 40 000 kronor, ef-
tersom vi inte startade på 
noll. Insamlingen gav 49 000 
kronor och totalt överlämna-
des 77 166 kronor för särskil-
da insatser i Budesti. 

Det var med stolthet, i 
egenskap av ordförande i 
Stödföreningen Vaken, som 
jag hade äran att överläm-

na checken till borgmästa-
ren för Budesti kommun. På 
något vis kändes det mer spe-
ciellt det här året eftersom 
vi denna gång varit så många 
som har deltagit i insamling-
en. För oss som har varit på 
plats i Budesti och sett deras 
vardag är det inte svårt att 
hitta motivation, men när så 
många andra visar ett minst 
lika stort engagemang då blir 
man berörd. 

Vi har redan berättat vid 
flera tillfällen om musikerna 
i The Cloud – och eldsjälar-
na Mattias Salek och Viktor 
Larsson – som i sitt pro-
jektarbete i Ale gymnasium 
ägnade Moldavien mycket 
kraft. Det ledde till att Fes-
tivalborg skänkte 10 kronor 
per såld bliljett till insam-
lingen. Dessutom lät de 10 
kronor för varje såld skiva 
också gå till ändamålet.
Lika starkt intryck har Nol-
skolan gjort genom sitt am-
bitiösa och målmedvet-
na arbete. Skolan har varit 
engagerad i Moldavien 
sedan 4 september – 
jösses, det är ju snart 
ett år! Lokala sponso-
rer har självklart stor 
del i att deras insam-
ling blev en sådan 
ekonomisk triumf, 
men utan elevernas 
och personalens vilja 
hade det aldrig blivit 
någonting. Projek-
tet "Vandra för var-

andra" är en pedagogisk full-
träff väl värd att ta efter för 
andra skolor.

Det finns fler goda ex-
empel på människor som 
har ställt upp till förmån för 
Moldavien och vår insamling. 
Jag är imponerad av samtli-
ga eftersom jag vet att det är 
ytterst få av er som har sett 
den tuffa verklighet som barn 
och unga tvingas accepte-
ra i Moldavien. Ändå har ni 
hittat en motivation som och 
en kraft som nu ger över 100 
fattiga barn en chans.

För oss som har varit med 
och dragit igång denna in-
samling är årets alla positiva 
händelser att beteckna som 
en saga. Vi skrev första kapit-
let, sen skrev ni årets ljuvli-

ga fortsättning. Vem 
som skriver nästa 

får vi se.

Som en saga

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 36
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

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
adam@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Löpande bokföring, redovisning och fakturering

Jobbigt att fakturera?

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

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

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
”NÖJESTRIPP”

• VAXDUK • MARKIS 95kr/m

• INREDNING FÖR DITT HEM 
• 1000-TALS METER TYG
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FAMILJEDAG
Söndag 6 juni kl 12-15
�������
PONNYRIDNING
VOLTIGE-UPPVISNING
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ALE JENNYLUNDS RIDKLUBB

NYTT NUMMER
0707-96 25 00

Obs!

SKEPPLANDA TAXI

Välkommen till

i Gräfsnäs Slottspark • Sön 6 juni kl 11.00
Stor Folkfest med teknikhistoriska fordon & 

maskiner, jordbruksredskap, traktorer, veteranbilar, 
motorcyklar, mopeder m.m.

Samordnande förening är

BJÄRKE HEMBYGDSFÖRENING

Vinnare Parkliden!
Följande personer har vunnit en biljett till dansen 

med Streaplers i Parkliden den 5 juni:
Ellinor Blixman,�������	

Elisabeth Eckstrand,�
����
Jerry Larsson,���	�����
Siv Antonsson,���	���

Lennart Wäster������������
Bo Johansson,���	���
Anna Olsson,�
����

Gunnel Pettersson,�����������
Roland Carlsson,�������	
Michael Olausson,������

Rätt svar på frågorna var:
X (Henrik Uhlin), 1 (Ett år i taget), X (50 år)

Biljetterna kommer med posten. 
Grattis önskar Alekuriren och PR Nöje AB.

inbjuder till 

�������	

Lördag 5 juni 10-13

Modevisning, café, lotterier

Information om Alaforsskolan

Alla hjärtligt välkomna
hälsar elever & personal
vid Ahlafors Fria Skola
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