
Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Guldtunnan – guld värd!

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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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

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

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.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

10 SLÖJDAR E 
Utställning & 

försäljning av hantverk 
i Stenkällar’n i Kungälv vid Fars Hatt

20 juni- 22 augusti
Öppet: 12-19 alla dagar

Vernissage Söndagen den 20/6 kl 12.00
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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

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Vi nöjer oss 
inte förrän 

Ales skolor är 
bland de bästa 

i Sverige
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Löpande bokföring, redovisning och fakturering

Gör du rätt avdrag?

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

Förgyll vardagen med 
ett besök till Alvhems 
Kungsgård. Det är ett 

råd som egentligen håller 
alla dagar, nästan året runt, 
men att bege sig dit just nu 
finns det flera starka skäl 
till. Här erbjuds inte längre 
bara golf, utan också en de-
likat meny i restaurangen 
med en lokalt producerad 
teater/musikal som efterrätt. 
Jag var där i söndags i tron 
om att se ännu en vanlig fö-
reställning med Kultur-
föreningen Teatervinden, 
men det är något helt annat 
som serveras i år. Bara det 
faktum att sällskapet spelar 
utomhus gör det spännan-
de och till en mer trovärdig 
upplevelse. ”Guldtunnan” 
är mina damer och herrar 
bland det mest professio-
nella ett ”amatörgäng ”– 
ordet amatör passar egent-
ligen inte här – har produ-
cerat. Helheten är perfekt. 
Inga detaljer har lämnats åt 
sidan och konceptet med att 
tillsammans med golfkrogen 
kunna erbjuda en riktig tea-
tersupé  är strålande.

Kläderna, musiken, 
sminket, rekvisitan, den 
improviserade läktaren, valet 
av spelplats och de spän-
nande rollkaraktärerna gör 
”Guldtunnan” unik som 
föreställning. Alla inblan-
dade har lagt ner enormt 
mycket tid, kraft och energi. 
Det som bör glädja dem alla 
är att det märks. Det är ett 
vackert skådespel och även 

något av en historielektion 
från vad som har hänt i vårt 
närområde med Kobergs 
slott som utgångspunkt. 
Belöningen som ensemblen 
nu förtjänar för allt sitt slit 
är att få spela inför fulla läk-
tare. Se till att bidra till det!

Förra veckans skriverier 
om näringslivsklimatet tog 
skruv. Det är naturligtvis 
på gott och ont som den 
typ av artiklar publiceras. 
Tidnings syfte är aldrig att 
svartmåla kommunen där 
vi själva verkar, däremot är 
det vår skyldighet att påvisa 
brister och låta människor 
som känner sig felaktigt 
behandlade få komma till 
tals. Nu får det inte gå infla-
tion i det här. Det viktiga är 
att det leder till något. Att 
kommunen tar ett steg 
framåt. Det tycker jag 
vi kan konstatera redan 
genom att läsa förvalt-
ningens svar till Len-
nart Svenheimer (sid 3). 
Det glädjer mig.

I måndags 
kunde samtliga 
insamlade medel 
till Moldavien 
överlämnas 
via ett per-
sonligt besök. 
Det känns 
bra att våra 
gemensamma 
ansträngningar 
garanterat går 
till avsedd 
verksamhet, 

att vi inte bara betalar ut 
pengar till ett okänt konto, 
utan istället via Ale kom-
muns relationer till kom-
munen Budesti säkerställer 
att Europas fattigaste barn 
verkligen är mottagare av 
vårt bidrag.

Just nu jobbar vi inte bara 
med våra två sista nummer 
för våren, utan också med en 
sommarbilaga som utkom-
mer vecka 29. Den förbere-
der vi i god tid för att sedan 
kunna gå på semester, men 
ändå garantera er läsning 
även i juli. Vill ni på något 
sett medverka i denna som-
marbilaga måste vi dock ha 
besked under de två kom-
mande veckorna.

Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

NYTT NUMMER
0707-96 25 00

Obs!

SKEPPLANDA TAXI
Även budkörning

Två nummer kvar 
+ en sommarbilaga

Hur vill du vara med?
Vecka 25, 26 och 29.

Boka så alla kan se dig i sommar!
0303-74 99 40

www.alekuriren.se • samt alla brevlådor i Ale och Lilla Edet kommun (v 25 & 29)


