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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

För fjärde året enga-
geras lokaltidning-
en och våra läsare, fö-

retagare och föreningsliv i 
en insamling för Europas 
fattigaste barn i Molda-
vien. När vi 2009 tog in-
itiativ för att rädda en lä-
gerverksamhet för de 100 
mest utsatta barnen i Bu-
desti kommun hoppades vi 
nog att det skulle ha varit en 
tillfällig stödåtgärd. Dess-
värre fortsätter rapporter-
na om de svåra och orättvi-
sa levnadsvillkoren i Molda-
vien att hagla ner. Att då ens 
tänka tanken att inte fort-
sätta bidra känns helt främ-
mande.

Insamlingen som genom-
förs i Stödföreningen 
Vakens regi går oavkortat 
till ett sommarläger för de 
fattigaste och mest utsatta 
barnen. Det kan vara barn 
till missbrukare eller till 
ensamstående, sjuka, arbets-
lösa och handikappade 
föräldrar. Socialtjänsten och 
skolan handplockar de barn 
som de känner störst oro för. 
Under ett veckolångt läger 
där enbart volontärer arbe-
tar kartläggs barnens behov 
av hjälp och målet är att ge 
barnen stärkt självkänsla 
och framtidstro. Vårt bidrag 
som tre år i rad har varit 
cirka 65 000 kr/år har gått 
till att täcka alla kostnader 
runt lägret, det vill säga mat, 
pedagogiskt material, aktivi-
teter med mera.

Ale kommun har genom-
fört ett antal projekt tillsam-

mans med Budesti kommun 
i Moldavien, därigenom har 
vi haft förmånen att på nära 
håll få bekräftat vilken bety-
delse denna verksamhet har. 
Vi tar rinnande vatten och 
avlopp som självklart, det 
gör man inte i den här delen 
av Europa. Det är inte ens 
självklart att barnen kommer 
hem efter skolan. Trafficking 
är ett otäckt gift i Molda-
viens vardag och särskilt 
unga flickor är hårt drab-
bade. Detta är en oaccepta-
bel verklighet som vi gemen-
samt måste jobba mot. Ett 
sätt är att bredda kunskaps-
samhället, att göra alla 
– inte minst de yngsta och 
fattigaste barnen – bättre 
medvetna om vilka faror 
som hotar. Årets insamling 
har återigen som mål att få 
ihop de 65 000 kronor som 
sommarlägret behöver, men 
vi vet att ytterligare resurser 
skulle medföra än större 
möjligheter att bredda våra 
insatser. Så därför uppmanar 
jag alla att vara kreativ. Avstå 
kanelbullen till fikat en dag 
och skänk istället en tjuga till 
Europas fattigaste barn. Har 
ni brist på idéer kan ni vända 
er till Nolskolan där perso-
nal och elever varje år på 
ett eller flera sätt lyckats 
samla ihop betydande 
belopp till förmån för 
barnen i Budesti.

Som vanligt 
kommer ni att 
kunna följa 
insamlingen 
på Alekuri-

rens hemsida.

Till helgen börjar återigen 
det gröna fältets schack. 
Fotbollssäsongen är ett 
härligt vårtecken och en 
bekräftelse på att den vita 
och kalla årstidens dagar är 
räknade. För Ales bolltju-
sare är årets division 6 D 
Göteborg högintressant. Nu 
återfinns fyra Aleklubbar 
i en och samma serie. Det 
har inte hänt i modern tid, 
däremot stötte Älvängen, 
Nödinge och Surte IS på 
varandra i division fyra 2003. 
Det var då legenden Martin 
Holmberg som ledde Surte 
IS trupper, men efter hans 
sejour har Ales mest södra 
lag härjat i division sju.

Med fyra Alelag lockas 
förhoppningsvis kommu-
nens alla bolltjusare ut till 
våra fina arenor där det dess-
u t o m snart stundar nya 

tider med 
konstgräs.

Liten peng gör stor nytta

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
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

LEDARE2

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. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

KONTORSLOKALER I NOL
Sitt inte själv hemma. Kom ut i 
gemenskapen och skapa kontakter 
för nya affärer.
Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

0708-88 17 35 
Alkim AB

Fönster- och dörrbyten, 
altan, tak, plåt m.m. 
Över 25 års erfarenhet
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Musik på Glasbruksmuseet

Kvarnvägen 6 i Surte
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Eva Blume & Gjert Magnussons
Arbetets Söner & Döttrar
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Onsdag 18 april kl 1900
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25 km (Kortvättlen 15 km)

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 6 MAJ 2012
Sätt målet för din träning/motion 

- anmäl dig nu!
Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 

hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

Allergi kan drabba vem 
som helst,när som helst. 

Stöd forskningen.
Plusgiro 90 03 74-0

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond


