
Vilken helg det blev 
och vilken helg det 
blir! Kalendern har 

varit minst sagt fullteck-
nad de senaste dagarna, men 
med allt avklarat vet jag 
inte om jag skulle vilja ha 
haft något ogjort. För visst 
har det sin charm att träffa 
Vänsterpartiets ledare Lars 
Ohly för att diskutera omval 
15 maj, men efter 25 mi-
nuter upptäcka att det enda 
vi i princip diskuterade rik-
tigt djupgående var svensk 
elitfotbolls framtid... Och 
visst är det lite speciellt att 
lyssna till majtalen och inte 
bara känna kamplusten, utan 
också att kunna läsa den på 
mängder av plakat. Män-
niskor som tycker något är 
alltid kul. Roligast var nog 
ändå majdagens huvud-
nummer, riksdagsledamot 
Sven-Erik Österberg (S), 
som talade i tjugofem mi-
nuter och ändå gav svar på 
tal när jag frågade om det 
fanns någon presskopia på 
talet. "Nej, men jag har fyra 
punkter om du är intres-
serad..." De behövde jag 
inte för talet var lika okom-
plicerat som djärvt, men 
på gränsen till dumdris-
tigt. Att ge sig in och kriti-
sera landets finansminister, 
Anders Borg (M), är något 
för hårdhudade. När andra 
länder brottas med krafti-
ga underskott i de offentli-
ga finanserna kan Borg re-

dovisa motsatta siffror. Han 
har lyckats leda svensk eko-
nomi genom en minst sagt 
trång passage och fått beröm 
från såväl egna anhängare 
som tongivande socialdemo-
krater. Det torde därför vara 
att beteckna som ett mindre 
politiskt självmord att välja 
just Anders Borg som sitt 
angreppsmål. Nåväl, vågar 
man inte, vinner man inte.
Att fira första maj utom-
hus mitt i centrala Älväng-
en kändes däremot som en 
tvättäkta vara. Demonstra-
tioner ska definitivt ske ut-
omhus om vädrets makter 
tillåter.

I direkt anslutning 
till majtalen arrangerade 
Älvängens företagarförening 
sin traditionsenliga vårmark-
nad. Vi som är engagera-
de i att på nytt försöka samla 
ihop tillräckligt med pengar 
för att våra vänner i Molda-
vien ska kunna hjälpa de 100 
fattigaste barnen gladdes åt 
den goda tillströmningen 
av folk till Smyrna Second 
hand. Det visar att alebor-
na är beredda att hjälpa till, 
men vänner, det krävs 
mer. I dagsläget har vi 
fått ihop ungefär hälf-
ten av vad vi behö-
ver och kommer 
nu att göra en sista 
kraftansträngning 
för att nå målet. 
Jag vet att ingen 

säger emot när jag berättar 
om hur viktig den här insat-
sen är för Budesti kommun 
i Moldavien, likt förbannat 
är det svårt att få alla alebor 
att skänka två kronor... Det 
skulle räcka långt. Tänk er 
att avstå två kronor. Hur 
mycket skulle det påver-
ka er vardag? Fundera på 
det? Kommer ni inte på 
något bra skäl så stoppa ner 
dem i en synlig bössa med 
texten "Europas fattigas-
te barn". En annan variant 
är att ni hoppar över bullen 
på jobbet och istället sätter 
in motsvarande belopp på 
Stödföreningen Vakens 
bankgiro 5344-4923 märk 
"Moldavien".
Det finns de som behöver 
den bullen bättre...  

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!

Slopa bullen!

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
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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. 

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Tisdag 17 maj kl 19.00 
i Skepplanda bygdegård

Årsmöteshandlingar
utställs på Skepplanda 
Bibliotek senast 10 maj

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

www.vagforeningen.com

Omval 
i Västra Götalandsregionen 15 maj 2011

Kristdemokratiska 
frågor inför omvalet
Avreglering av Apoteksmonopolet gav 
”Ett öppnat Apotek i Bohus”

Bevara Nol ambulansen

Fler vårdplatser – ”För en trygg vård 
och värdigt omhändertagande”

Kollektivtrafiken 
– ”En trygg och tillgänglig trafik”

Akutvård utan köer – Fler läkare på akuten
En god psykiatrisk vård – Mer pengar till psykiatrin
Att utveckla lokalsjukhusen – Gör sjukhusen självständiga

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!

LOKALER 
UTHYRES 

I SURTE

0708-98 11 26
2 st á 28 kvm

LOPPIS
Söndag 8 maj

Skepplanda Bygdegård
Klockan 10-13

VÄLKOMNA!
Boka Bord? Maila fruganeriksson@hotmail.com

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Onsdag 18 maj Kl 19.00
Plats: Ale-Skövde församlingshem

Ärende: Bokslut 2010

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Frukt&Grönsakshuset
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Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 8 maj kl 10
Alevi IP

30 årsjubileum
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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 �������	


Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 www.belladonna.snabber.se

1:a pris Barbro Sundén
2:a pris Kerstin Düring
3:e pris Birgitta Westberg
Grattis!
Välkommen att hämta Din vinst hos

BellaDonna i Älvängen

VINNARE i BellaDonnas
Väskutlottning!


