
Vi är skyldiga alla 
uppklädda vikingar 
som vistades på Ale 

vikingamarknad en ursäkt. 
Tidningen skrev att 400 
personer var ”utklädda” till 
vikingar, men vi har i veckan 
blivit övertygade om att man 
faktiskt inte klär ut sig till 
viking – man klär upp sig! 
Det är en begåvad refl ektion 
som jag aldrig själv tidigare 
har begrundat. Dessa en-
tusiaster lägger ner mycket 
av sin fritid på att sy kläder, 
tillverka smycken och an-
nan kuriosa för att på så vis 
skapa den ultimata klädseln. 
De är fascinerade av vår 
historia och klär mer än 
gärna upp sig till vikingar. 
Det är en viss skillnad på det 
och när vi klär ut oss till en 
skojig maskerad. Så här är 
min absoluta ursäkt!

Kilanda Marknad arrang-
erades för 24:e året på Kristi 
Himmelfärdsdagen. Regnet 
till trots var det gott om 
besökare. Det är anmärk-
ningsvärt och väldigt roligt 
att konstatera vilken drag-
ningskraft geten, kossan och 
våfflorna fortfarande kan 
ha. Liseberg satsar 100-tals 
miljoner varje år på att göra 
sin nöjespark mer attraktiv. 
I Kilanda öppnar man upp 
gården och tar ut djuren. 
Har du tur får du sitta upp 
i en traktor. Det räcker 
emellertid för att locka ut 

barnfamiljerna. Lantgården 
i sig erbjuder en miljö och 
verklighet som för många är 
både unik och främmande 
idag. Bakom Kilanda Mark-
nad står en mängd entusias-
ter. Jag hoppas att återväxten 
hänger med sällskapet för 
nästa år firar evenemanget 
redan 25 år och av mark-
nadsbesökarna att döma vill 
de gärna ha en försäkran om 
att det fortsätter i 25 till…

Kampen för Europas fat-
tigaste barn i Moldavien 
fortskrider. Målet, cirka 
6000 euro, är halvvägs 
borta. Smyrna Second hand 
skänkte även i år 15 000 
riksdaler och är tillsammans 
med Starrkärrs församling 
viktiga garanter i insam-
lingen. I en annons vädjades 
om andra insatser, att 
till exempel avstå kaffet 
en dag till förmån för 
de mest utsatta barnen i 
Moldavien. Enligt mig 
en gest som alla arbets-
platser borde mäkta 
med. Fråga er själva 
vad ni kan göra? Många 
bäckar små gör en stor 
skillnad i Moldavien.

Insamlingen pågår 
till 31 maj och ni följer 
den på alekuriren.se.

På lördag är det pre-
miär för 
Dansen på 
Furulund, 

ett nytt bygdespel av förfat-
tarna Kent Carlsson och 
Christel Olsson-Lindstrand. 
Jag var med när de för ett 
antal år sedan fick idén att 
här borde man spela teater. 
Vi stod på dansbanan i Furu-
lundsparken och visst var det 
en slående tanke. Fördelen 
med detta utomhusspel är 
att det kan spelas oavsett 
väder. Publiken sitter skyd-
dad under tak på dansbanan. 
Handlingen utgår från alla 
sanna och mindre sanna his-
torier som en danspark själv-
fallet bär med sig genom 
åren. Jag har svårt att tänka 
mig ett bättre ämne för detta 
musikaliska kulturgäng och 
jag hoppas vi blir många 
som trängs om biljetterna 
i vår.

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Uppklädd inte utklädd

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
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@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

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

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

Adam Eriksson
Webbutvecklare
Filmproduktion
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
0303-33 37 30
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

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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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

WWW.OHLSSONSREKOND.SE   
TEL: 0703 46 44 33

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

INVÄNDIG REKOND PÅ KÖPET
OM DU BOKAR FÖRE 31 MAJ

Tisdag 28 maj
kl 18.30

Aktivitetshuset
(gamla dagcentralen)

Alla välkomna!

ÅRSMÖTE
Gymnastikföreningen Wigo

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

Vi har
nysorterad jord!

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
ÖLJETT- 
LÄNGDER

MARKIS 95:-/m

VAXDUK
30:-/m

600m² gardintyg, modetyg,  
inredning & kläder

299:-
HISSGARDINER  

100-160 cm 139-219:-
DAMJEANS 

Stretch 198:-

2-pack 

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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.

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä
Ä L V Ä N G E N

TU 72L

Ord pris 945:-
NU: 627:-

VÅRSPECIALPRISER

www.mecaalvangen.se

TR 350

Ord pris 1125:-
NU: 735:-

SURTE
BANDYKLUBB

Kallelse till ordinarie 

ÅRSMÖTE
Lördag 1 juni kl 16 

Paradisgården, Bohus

Mer info på
www.surtebandy.se

Alla medlemmar hälsas
välkomna!

Styrelsen


