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Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ingen berättelse är så ef-
fektfull som den själv-
upplevda. Nu, mer än 

någonsin, lägger vi fram 
våra livshistorier i offentlig-
hetens ljus. Bloggar, självbi-
ografier och personliga fö-
reläsningar är en tendens i 
tiden. Sökandet efter insikt 
genom andras kunskap har 
pågått sedan urminnes tider. 
Att dela med sig av det man 
upplevt är en tillgång för 
samhället och en chans att 
förbättra villkoren för alla 
som lever i det.

Stina Gidlöf från Surte 
har valt att sprida vidare 
sina personliga erfarenheter 
och kunskaper genom att 
föreläsa.

När hennes femåriga 
dotter Tea föddes med 
Downs syndrom insåg hon 
vikten av att få rätt stöd, 
både från samhället och av 
andra anhöriga. Därför valde 
hon i våras att börja föreläsa 
om hur det är att leva i en 
annorlunda familj. Hon ger 
insikt om det som många 
inte vet något om, men som 
vi alla är delaktiga i. Det 
handlar om bemötande, 
samhällets prioriteringar och 
rätten till respekt. Där är alla 
inblandade eftersom vi lever 
i samma värld. 

Alla har vi en historia, 
mer eller mindre unik, men 
förmågan att kunna berätta 
den är få förunnat. Stina 
Gidlöf använder sig av sina 
erfarenheter från jobbet 
som svenskalärare när hon 
föreläser. 

Någon annan som också 
tar tillvara på sina yrkeskun-
skaper är psykologen och 
författaren Titti Holmer 
som föreläser om lycka. 
Vi berättade om henne i 
förra veckans nummer inför 
hennes besök i Ale Gym-
nasium. Konsten att hitta 
lyckan i livet är något som 
många vill lära sig att 
bemästra. Det är föreläs-
ningarnas popularitet ett 
tillförlitligt kvitto på. 

Jag beundrar de som 
har förmågan att föra 
fram ett budskap som 
leder till insikt för 
andra. Det gäller 
att ha något 
kärnfullt att 
komma med, 
vilket både 
Stina Gidlöf 
och Titti 
Holmer har. 

Mycket fokus 
ligger idag 
på personlig 
utveckling, 

vilket är ett steg mot en 
större förståelse. Vi har 
öppnat dörrarna till den 
privata sfären och till det 
som är sant om oss själva. 
Intresset för dessa självupp-
levda berättelser är stort just 
därför att de är uppriktiga. 
Stina Gidlöf är bara ett av 
alla guldkorn som ökar vår 
kunskap och förståelse för 
människor omkring oss. 

Konsten att föra 
fram ett budskap

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
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

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

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

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

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
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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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. 

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se
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Nytt & begagnat
i Nygård
Öppet:
Fredagar kl 1500 - 1800

Lördagar kl 900 - 1500

Vi har utökat sortimentet!
Låga priser på rengöringsmedel, 
snask och hygienartiklar mm.

Vägbeskrivning:
Tag 45:an mot Lödöse.
Där tar du av mot Nygård ca 4km.
Skylt visar, Nytt
& Begagnat.

Välkomna!
Vi bjuder på en kopp 
kaffe

Oktoberfest
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Torsdagar

Kl 18:15-20:30 Hobby (7-12 år)
Storsamling och roliga aktiviteter i smågrup-
per.

Fredagar

Kl19:00-20:30 Greenhouse (från årskurs sju)
Ungdomssamling.

Kl 20:30-23:00 Effect (från årskurs sju)
Öppet hus & café för ungdomar.

Söndagar

Kl 11:00-12:30 Äventyret (3-12 år)
Söndagsskola med storsamling och
smågrupper.
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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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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com

Gäller t o m 20/9 2011

�
������
�

������	����
������������� 

på vinterväghållning 
i Skepplanda 2011-2013

Inlämnas senast fredag 
den 7 oktober.

För mer information 
kontakta Christer Norberg 

christer.1@live.se eller 
Tel: 0705-188436

ANBUD

Styrelsen för 
Garnvindans vägförening

www.vagforeningen.com

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Godispåsar till barnkalas 
med olika teman

Titta in och kika på våra förslag!


