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Tänkte denna veckan 
bjuda på två goda råd, 
eller tips om ni så 

vill. Har ni någon gång fun-
derat på att ta er till Pelarte-
atern i Ahlafors fabriker, men 
fortfarande inte gjort det? 
Gör det nu. Ett bättre tillfäl-
le får ni leta efter. Just nu ger 
Nol-Alafors kulturförening 
sin version av världens mest 
spelade pjäs, Råttfällan, av 
Agatha Christie. Söndagens 
föreställning som jag själv såg 
var rent utsagt förbluffande 
bra. Inte för en sekund slås 
man av tanken att detta är ett 
gäng amatörer, unga sådana, 
ideellt hårt arbetande dessut-
om. Uppsättningen är mag-
nifik in i minsta detalj, in till 
det minsta gråa håret på den 
ack så charmige men bitska 
Mrs Boyle. För tre veckor 
sedan besökte jag gänget som 
då repeterade för fullt. Ing-
enting var klart, allt var att 
beteckna som en mindre 
byggröra – förvandlingen var 
total i söndags. Varje replik 
satt som den skulle, allt var 
som om de mest professio-
nella inom teater hade varit 
med. Det var helproffsigt och 
underhållningen var trollbin-
dande. Tyvärr var vi väldigt 
få som lät oss trollbindas och 
det var min söndags störs-
ta sorg. Detta härliga gäng är 
värd en stor publik. De är su-
veräna, gott folk. Ta er till 
Pelarteatern och njut av ung-

domlig entusiasm – briljant 
briljans – om jag får säga det 
själv. Ni hittar gruppens spel-
dagar på (www.pelarteatern.
com). Usch och fy, så får man 
inte göra egentligen. Det 
räknas som reklam och ska 
beskattas... Jag är beredd att 
ta mitt straff, bara Pelartea-
tern får vad den förtjänar, en 
stor publik.

Tips nummer två. Läs 
insändaren om Krossa idealet 
på sidan 16. Det är en tidi-
gare elev i Ale gymnasium 
som har författat några kloka 
och mycket tänkvärda rader, 
inte om Ale gymnasium, utan 
om livet vi alla lever. Insän-
daren publicerades i Göte-
borgs-Posten tisdag 30 mars. 
Jag tyckte den var så suveränt 
välformulerad att vi bad om 
lov att få trycka den även i 
Alekuriren, särskilt roligt 
eftersom signaturen har en 
bakgrund här. Andemeningen 
är så viktig – vi duger som vi 
är. Jakten efter idealet måste 
ta slut, men jag är rädd att 
det måste eskalera först och 
det har nog inte skett än. 
Jag tror inte signaturen 
till den bästa insändare 
jag läst på länge har 
några onda tankar 
om de som tränar 
flitigt på gymmen, 
bara de gör 
det för sin 
egen skull, 

inte för att efterlikna ett ideal 
som någon annan målat upp.

Var på en föreläsning med 
Pär Johansson, mannen 
bakom Hudiksvalls glada 
teater med funktionshin-
drade. Det var ta mig....
snudd på lika bra som veck-
ans insändare om att krossa 
idealet. Han har fått personer 
som inte kunnat tala innan 
att spela teater och sjunga på 
Broadways stora scen. Hur? 
Genom att lyssna, kommuni-
cera med dem och fylla dem 
med självförtroende. Det är 
en viss skillnad på det och 
kommentarer som "det klarar 
du aldrig, det är inget för dig 
med down syndrom".

Två goda råd
Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
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

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Michel Berndtsson
Marknad
0700-92 20 31
michel@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

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

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

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 utnyttjas 

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

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

alekuriren  |   nummer 13  |   vecka 14  |   20112

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
- Fin TRIKÅ i olika färger
-  Gardinstänger 99:-
- Inredning för ditt hem �������	


VÅRSTART!

Centern i Ale
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LOPPIS
För Världens Barn

Lördag 7 maj kl 11-14
i Starrkärrs Bygdegård
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Alla varmt välkomna! Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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MAT- OCH SÄTTPOTATIS
Amandine, Puritan, Maria, Röd Rosen, Rocket, Minerva, 

Snöboll, Sava, Bintje, King Edward, Asterix, Gul mandel, Blå 
Mandel m.fl. En del sorter enbart sättpotatis. Morötter, lök. 
Solrosfrö, fodermorötter. Hjortron- lingon- och tranbärssylt 

(60% bärhalt). Enbärsdricka. Även KRAV-potatis.  

Säljes från lastbil LÖRDAG 9/4: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. 

Nästa tur 7/5 0708-26 61 34

INDUSTRILOKAL
UTHYRES I ALAFORS
CA 200M2 • 4M HÖGA PORTAR • INHÄGNAD BAKGÅRD

FUNGERAR ÄVEN SOM BUTIK, 
VERKSTAD & LIKNANDE
KONTOR, DUSCH, WC & PENTRY

Magnus Eriksson

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet

Torsdagar 
kl 9.30 - 12.00

ojämna veckor

Tag med vad du vill göra, och låt 
dig inspireras av andra te.x vår 

kunniga ledare Kaija.

Fika finns, trivsel och glad samvaro.

Kvarnvägen 6 i Surte

Nol företagscenter
Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

Frukt&Grönsakshuset
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Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren


