
Första maj 2013. Mitt 
sjuttonde majtåg som 
passiv åskådare. Jag 

stod och försökte minnas 
tillbaka vilka som har talat, 
var de har talat och om vad. 
Det är tveklöst en stark 
tradition, en av få vi verkar 
värna om och just därför 
tror jag också att minnesbil-
derna etsar sig fast lite extra. 
Utan att gräva i arkivet vet 
jag att vi har haft tunga S-
politiker på plats vid ett an-
tal tillfällen. Bäst minns jag 
den tidigare statsministern, 
Ingvar Karlssons besök, i 
början av 2000-talet. Det 
var en manifestation mot 
rasism och jag förstod då att 
första maj inte bara är en ar-
betarrörelsens dag, utan ett 
tillfälle att ta ställning och 
uttrycka åsikter. Jag vet att 
jag tyckte det var konstigt 
att inte fl er tog avstånd från 
rasismen denna dag, men 
insåg också nackdelen med 
att ha givit en dag en egen 
partifärg. Det har säkert 
hindrat en del från att ha 
medverkat vid första maj 
även om de har sympatiserat 
med de teman som före-
kommit genom åren. Istället 
borde kanske första maj vara 
en allmän åsiktsutbytardag? 
Kanske är det till och med 
så Moderaterna i Ale har 
tänkt när de de senaste åren 
har diskuterat jobbpolitik 
med aleborna på Ale Torg, 
just på självaste första maj. 
Anstötande tycker en del, 
men vid närmare eftertanke 

är det kanske bra om alla 
politiska partier fokuserar 
på ”jobben” åtminstone en 
dag om året. Ska Modera-
terna dessutom efterleva 
sin PR-kupp som ”Sveriges 
nya arbetarparti” är det väl 
snarare ett måste att synas 
på arbetarrörelsens dag?

De flesta majdemonsta-
tionerna har ägt rum i och 
runt Ale gymnasium, därför 
är det inte konstigt att man 
minns gästspelen i Älvängen 
2001, 2011 och Surte 2007 
lite extra. Miljöombytena 
tror jag är viktiga och borde 
ske oftare med tanke på 
hur splittrat Ale är. För att 
bevara intresset runt första 
maj borde Socialdemokra-
terna mer regelbundet gästa 
övriga orter med sitt majtåg. 
Ale Torg som skådeplats i 
år med familjen i centrum 
var bra, men lockade ingen 
ny publik. Uppslutningen 
hade varit densamma om 
arrangemanget ägt rum på 
Albotorget i Skepplanda. 
Skillnaden hade blivit den 
att jag om tio år skulle ha 
kommit ihåg det bättre, då 
platsen för demonstrationen 
varit unik.

Det tyngsta majtalet 
hölls 1999 av dåvarande 
LO-ordföranden i Ale, 
Tyrone Hansson, som 
krävde Tudorledningens 
avgång efter beslutet att 
stänga fabriken i Nol. 
Samma chefer som 
tog beslutet att 
göra 300 arbetslösa 

hade missat jätteordern från 
Volvo personvagnar. Åskan 
syns inte, men den hörs, 
heter det. På första maj 1999 
var den personifierad av 
Tyrone Hansson som både 
syntes och hördes. Jag minns 
det som igår.

Festivalborg arrangerades 
på valborgsmässoafton för 
sjunde gången. Det är ett 
stort drogfritt event med 
ungdomar i fokus både före, 
under och efter. Det är en 
satsning som kräver stora 
personella resurser och 
självklart även ekonomi. 
På plussidan finns att risk-
helgen inte längre präglas 
av skadegörelse och ung-
domsfylla, utan är numera 
en kväll som många ser fram 
mot och som lika många 
får ett bra minne från. Som 
politiker måste det också 
kännas bra mycket bättre att 
avsätta medel till en positiv 
verksamhet än till reparatio-
ner och sanering av krossat 
glas.
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
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Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 15 600 
ex. Storupplaga i hela  Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex. 
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

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. 
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Allt för häst, ryttare, hund och katt

PRO ALE NORRA

Kvartalsmöte
I Medborgarhuset, Ledet
onsdagen 15 maj kl 15.00

PROgram
Sedvanliga mötesförhandlingar

StuffaStig och ÄlvaPlus underhåller

Kaffe med tillbehör

Lotteri

Varmt välkomna!

PRO Ale Norra

Kilanda 
Marknad
Kristi Himmelfärds  Dag

Torsdag 9 maj kl 11-15
Toppenprogram hela dagen

Glöm inte

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Det löser vi!
Ny avloppsanläggning?

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Surte 2013-05-14
Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

extra sammanträde
tisdagen den 21 maj kl 19.00 

i Surte församlingshem.

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                                                                 
Med handbroms          inkl. moms per axel* 
                                                                                

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

VETERANCROSSTRÄFF
För 6é gången. 11 maj 2013
Älvängen crossbana kl 19.00

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Torsdag 16 maj
Klockan 19.00

Plats Skepplanda församlingshem

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

SURTE
BANDYKLUBB

Kallelse till ordinarie 

ÅRSMÖTE
Lördag 1 juni kl 16 

Paradisgården, Bohus

Mer info på
www.surtebandy.se

Alla medlemmar hälsas
välkomna!

Styrelsen


