
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!

Det har varit en lång 
lång vinter i år, mörk-
ret och kylan har satt 

sina spår...Men i en stad som 
varit täckt av snö... Aldrig nå-
gonsin har de inledande ra-
derna i Snowstorms klassiker 
Vårstämning känts så träff-
säkra som nu. Jag tillhör inte 
kategorin som kastar mig 
över telefonen när radiopra-
taren förkunnar att växeln är 
öppen, men på långfredagen 
gjorde jag det.  "Det här är 
inget önskeprogram fick jag 
till svar..." Aj, jag visste natur-
ligtvis inte vad det var för ett 
program jag lyssnade till, utan 
hörde bara att man var väl-
kommen att ringa in till stu-
dion. Det gjorde jag rent in-
stinktivt med den dumma 
idén att de skulle köra "Vår-
stämning" en gång till för den 
kändes så rätt. Att få en låt 
som var het för 30 år sedan 
spelad två gånger samma dag 
var ingen rimlig begäran och 
samtalet avslutades snabbt. 
Jag tror dock att många håller 
med mig om att sällan har så 
starka vårkänslor präglat en 
påsk.

Nu rullar vi in i en intensiv 
period av vårmarknader, maj-
demonstrationer, valpropa-
ganda, vårstädning, valborgs-
firande, brasor, examen, stu-
denter och minns jag inte fel 
så är det väl mors dag någon-
stans också... För att göra det 
extra kännbart har vi själva 
valt att inte blunda för vår fö-
delse, utan vecka 21 ger vi ut 

ett jubielumsnummer. Aleku-
riren firar – hör och häpna – 
15 år som lokaltidning.

Med tanke på allt som 
händer under fyra veckor i 
maj är det sannerligen tur att 
det sker i den ljusa årstiden 
– samma program i höstrusk 
med regn och kalla storm-
vindar hade knäckt vem som 
helst.

Det första som väntar är 
1:a maj. Arbetarrörelsens hög-
tidsdag som på senare tid har 
blivit allt mer allmänpolitisk. 
Andra partier föruom de röda 
brukar numera också ta till-
fället i akt att göra små utspel. 
Med tanke det stundande re-
gionvalet är jag övertygad om 
att de flesta partier som är en-
gagerade i Västra Götaland 
kommer att ge sig ut i hetluf-
ten för att möta och vinna väl-
jare. Årets  majdemonstration 
i Ale har förlagts till Älväng-
en. Skådeplatsen blir mitt i 
centrum och beräknas pågå 
fram till dess att Älvängens 
vårmarknad öppnar. Det blir 
med andra ord en stor möj-
lighet för många människor 
som hittills inte har upp-
levt en traditionell maj-
demonstration att göra 
det. Utan att ta ställ-
ning för politiken 
anser jag att 1:a 
maj är något av 
svensk kultur. 
Jag ryser när 
demonstran-
terna tågar 
fredligt med 

sina flaggor och plakat för 
att sedan stämma upp i kör, 
sjungandes "Internationalen". 
Det är demokrati med starka 
traditioner.

Regionvalet får jag också 
rysningar av, men betyd-
ligt mer allvarliga. Intres-
set är svagt och valdeltagan-
det kan bli därefter. Vi kan få 
ett valresultat som egentligen 
inte alls speglar medborgar-
nas åsikter. Det kan bli en ka-
tastrof. Säg att de mest hän-
givna, de med mycket säregna 
åsikter väljer att rösta, medan 
Svenssons sitter kvar hemma. 
Det skulle kunna ge en parla-
mentarisk ordning som ingen 
vill kännas vid. Det får vi i så 
fall leva med i nästan fyra år. 
Med andra ord – gå och rösta 
– för inte tillhör 

du dem som 
tycker att 

vården är 
oviktig?

Vi måste rösta!

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 16  |   vecka 17  |   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. 

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

MAT- OCH SÄTTPOTATIS
Amandine, Puritan, Maria, Röd Rosen, Rocket, Timo, 

Snöboll, Sava, Hertha, 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). Även KRAV-potatis 

Säljes från lastbil LÖRDAG 7/5: 
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. 

Sista turen för säsongen 0708-26 61 34

Frukt&Grönsakshuset

���������	
������ ���

�����
�	���������	�������

VÅRNYHETERNA ÄR HÄR!

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

HJS Fotvård Nödinge vårdcentral

Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård
Fotvård i fotbad
Avlägsning av förhårdnader, liktornar mm

Jag gör även hembesök
Boka tid: 0702-88 99 17 ��������	����
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Kapad och kluven björkved

Hemleverans
www.skogsservice.com

0520-65 06 97

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:-
- Vaxduk 30:-/m

- Markisväv 95:-/m �������	


UTHYRNING AV
• Minigrävare

• Grävmaskin

• Självlastande minidumper

• Släpvagnsliftar

Tel: 0705-220832
Hamnvägen 2, Surte

SURTE
MASKINUTHYRNING
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Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Slushmaskin 
med 9 olika smaker

Nyhet! 


