
I lördags var det premiär 
för "Dansen i Furulund". 
Föreställningen är 

en del i Ahlafors IF:s 
100-årsjubileum och utgår 
från medlemmarnas egna 
berättelser om vad som har 
hänt i föreningens anrika 
festplats. Furulundsparken 
har varit en viktig näring 
för AIF:s verksamhet. Att 
dansbanan nu står som 
skådeplats för ett bygdespel 
känns inte mer än rätt. 
För alebor i allmänhet och 
ahlaforsare i synnerhet 
fi nns det ofta en relation 
till Furulundsparken. 
Historierna är många och 
innehåller både glädje och 
sorg. Jag kommer aldrig 
att glömma när Thore 
Skånberg, dåvarande 
ordförande i Ahlafors IF, 
informerade lokaltidningen 
om branden som tillintet-
gjorde hela dansbanan julen 
2004. Föreningens alla 
krafter sattes på prov och ett 
knappt halvår senare fanns 
en ny rotunda att dansa upp 
på. Idag vet vi att Ahlafors 
IF inte är en 100-åring som 
behöver väckas till liv. Den 
sprudlar av verksamhet och 
Furulundsparken är fi nare än 
någonsin. Nu fungerar den 
dessutom alldeles utmärkt 
som scen för Teatervindens 
skådespel om seklet som 
gått. Jag hann inte dit för 
att själv bevittna premiären, 

men efter att ha hört om den 
lyckade premiären så känns 
det faktiskt ganska skönt att 
ha det framför sig.

Lördag 1 juni hälsas TV-
laget med kända profiler 
välkomna till Ahlafors IF och 
Sjövallen. Målet är självklart 
att skapa en folkfest och bjuda 
in fler än bara de närmast 
sörjande att delta i firandet. 
Det bör ju vara ett tämligen 
stort nöje att se Patrik Sjö-
berg sparka boll i samma 
lag som Robert Prytz. Om 
Sjöberg hoppade högt så var 
Prytz en mästare på skott i 
samma höjdledd... Det blir 
ett spektakel, men också ett 
intressant möte med alla 
tidigare profiler i AIF som 
numera tillhör Oldtimers. 
Många av dem har min gene-
ration bara hört talas om, 
även om matchformen säkert 
inte är som förr hos det stora 
flertalet hoppas jag att vi får 
se en udd av talang som kan 
fortsätta förstärka bilden av 
svunna framgångar.

Lokaltidningen är sedan 
ett antal år engagerad i 
insamlingen "Europas fat-
tigaste barn". Vi skrev ett tre-
årsavtal för att garantera en 
långsiktighet i stödet till att 
hjälpa de mest utsatta barnen 
i den lilla moldaviska 
kommunen Budesti. 

Tunga partners i arbetet har 
också varit Smyrna Second 
Hand, Starrkärrs församling, 
Nolskolan och Ahlafors Fria 
skola. Någonstans fanns ju 
en förhoppning att behoven 
skulle minska i ett land som 
till och med deltar i Eurovi-
sionsfestivalen, men tyvärr 
är det inte så. Tillsammans 
med generösa bidragsgivare 
såväl företag som alebor har 
vi alltid lyckats få ihop dryga 
6000 Euro. I år har det gått 
trögare, men friskvårdsföre-
taget Sportlife gav mig nytt 
hopp då de i veckans tidning 
lovar att skänka 50 kr för 
varje person som provträ-
nar nu på söndag. Om du 
inte tidigare har förstått 
meningen med att träna så 
har du nu ett starkt skäl. 
Träna för Europas fattigaste 
barn!

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

En 100-åring som inte 
behöver väckas till liv

Verksamheten 
är miljödiplomerad
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sofia@alekuriren.se
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0303-33 37 31
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Fotograf
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Redaktör
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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, 15 600 ex. 
Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 800 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 lokaltidningar. 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 hemsidespro-
duktion – 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

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

Elimförsamlingen Alafors
Anordnar

LOPPIS
för utsatta barn i Kongo och Kenya

Lördagen den 25 maj kl 10-13
Smedjebacken 2, Alafors

Välkomna!

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 

Årsmöte
TISDAG DEN 4 JUNI   
BOHUSHALLEN

KL 19.00

Varmt välkommen

WWW.OHLSSONSREKOND.SE   
TEL: 0703 46 44 33

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

INVÄNDIG REKOND PÅ KÖPET
OM DU BOKAR FÖRE 31 MAJ

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.

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

PRO Lödöse/Nygård

Danser på
Locktorp  2013

28/5 - TOMMY
DANIELSSONS

14/6 - HOBBYGÄNGET

9/8 - SVIDARNA

Välkomna till Locktorps 
festplats i Nygård kl 17-21.
Vid regn i Alegården, Nygård.
Pris 80:- Tag med kaffekorg.

TILL SALU
Triumf glasscafé 

i Kungälv 
Kontakta Kent R Olsson 

tel 031-350 25 20

www.exitpartner.se

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54


