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SKATTESÄNKNING 
FÖR ALLA 65+!

Ring 0303-24 62 50 
och boka din tid.

OBS! Uppge ”ALE”
vid tidsbeställning
Välkommen!

Felställning i fötterna orsakar 
många följdproblem i fot, knä, 
höft, rygg och nacke.
Individuellt anpassade 
inlägg skapar balans och 
rätar upp felställningen.

PROVA 
INLÄGG!
Nu endast 1300:- | Ord.1800:-

    NU 

1300:- 
Gäller t.o.m. 
28/2 2013

NORMAL PRONATION

NOL. Det fi nns stora 
brister i historiekun-
skapen om vårt eget 
land. 

Det menar Krister 
Kronlid, S-politiker i 
Uddevalla och lokal re-
presentant för fackför-
bundet Kommunal, som 
debuterar med boken 
”Morfar föddes i en 
diktatur”.

På måndag gästar 
han Folkets hus i Nol.

– Den svenska diktaturen är 
bara två generationer bort. 
Det är nära i tiden och därför 
extra beklämmande att vi 
tar så mycket för givet och 
glömmer att det ofta varit en 
strid på kniven. 

Krister Kronlid menar 
att samtidigt som vi lever i 
en modern upplyst tid kan 
väldigt lite om vårt eget 
land. Det vill han råda bot 
på genom sin bok ”Morfar 
föddes i en diktatur”, en his-
toriebok skriven som en bio-
grafi om det moderna Sveri-
ges framväxt. 

– Historien behöver 
berättas på ett sätt som gör 
att människor kan känna igen 
sig, ur den lilla människans 
perspektiv. Andemeningen 
är att den lika gärna skulle 
kunna handla om din morfar 
eller din farfar. 

I hans debutbok möter 
vi fattigdom, dödsfall och 
utauktionerade barn, men 
också samhällsbyggare och 
en evig kamp för ett bättre 
liv. 

– Jag väntade mig att folk 
skulle bli berörda, men den 
har väckt mycket mer käns-
lor än jag kunnat ana. Efter 
föredraget kommer folk ofta 
fram och ställer frågor. En 
del har också egna historier 
de vill berätta. 

Under våren 2013 är Kris-
ter Kronlid ute på en bok-
turné som ABF Sydvästra 

Götaland håller i och mån-
dagen den 28 januari har det 
blivit Ales tur då han besöker 
Folkets hus i Nol. 

– Jag har ingen större 
koppling till Ale egentligen, 
förutom att jag har några 
vänner där. Sedan har jag 
kommit i kontakt med en 
del folk genom kommunal-
arbetarförbundet. Jag tror 
och hoppas på att många 
kommer.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Krister Kronlid (S) besöker Nol under bokturné 

Fyller luckor i historien

Debuterar som författare. ”Morfar föddes i en diktatur” är 
titeln på Uddevalla-politikern Krister Kronlids debutbok. På 
måndag berättar han om den i Folkets hus i Nol. 

Måndag-torsdag 09-18
Fredag               09-16
Lunchstängt 12-13

Kampanjerbjudanderna gäller på ordinarie pris och kan ej kombineras med andra erbjudande. 
Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Nu gör vi 

plats i utställningen 

för årets nyheter! 

Kanonpriser 
på utställnings-

exemplar!

på produkter från Noro
t o m 24 februari 2013

20% 
rabatt


