
Att själv kunna få välja 
väg är en närmast 
löjligt självklar sak för 

oss i Sverige. Det är inte ens 
något vi diskuterar längre. 
Får vi frågan om vilken 
väg vi tror är bäst svarar vi 
snabbt att ta den som känns 
bäst i magen, i värsta fall får 
du vända om och byta. Vårt 
bekymmer består helt enkelt 
i att fatta beslut om rätt 
vägval direkt för att slippa 
en omväg. Hur vi än gör så 
lever vi i ett samhälle där det 
oftast blir rätt ändå till sist, 
oavsett vad vi bestämde oss 
för först.

Jag fastnade vid den 
här tanken, då jag letade i 
bildarkivet från 2012 och 
såg ett foto från entrepre-
nörsutbildningen YEE som 
jag dokumenterade på plats 
i Moldavien. Ett land där 
det är långt ifrån självklart 
att få välja väg själv. Barn 
växer upp under extrema 
former, trots att de bara 
är några timmar från oss 
och vår generösa vardag. 
Den här gången stannade 
jag dock upp vid en bild på 
en tjej från Ukraina. Jag 
påmindes omedelbart om 
vad hon berättade om sitt 
lands utveckling. ”Sverige 
måste vara ett fantastiskt 
land. Att ni engagerar er i 
oss här nere. Det hade vår 
regering aldrig gjort”. Dessa 
ord blir ännu mer kännbara 

när vi följer utvecklingen i 
Ukraina. Landet som försö-
ker närma sig Väst och våra 
värderingar lyckas varken 
övertyga sin nutid eller 
dåtid om vad som är bäst för 
framtiden. Det är samtidigt 
tungt när befolkningen i så-
väl Ukraina som Moldavien 
vittnar trovärdigt om att det 

trots allt kanske var bättre 
under kommunismens styre. 
Det är ju inget vi egentligen 
vill höra, men det går att 
förstå varifrån den åsikten 
får fäste. Ett samhälle med 
hög arbetslöshet och kor-
ruption på alla nivåer skapar 
allt annat än framtidstro. 
Ett land där ledningen inte 
verkar för nationens och 
befolkningens bästa, utan 
främst tänker på sina egna 
förmåner har dessvärre 
också svårt att övertyga 
omvärlden om sitt nödläge. 
Egoismen har ett otäckt 
starkt fäste och kommunis-
men styr fortfarande, men i 
en ny skepnad. I Ale är vi ett 
stort antal som på ett eller 
fl era sätt fått kontakter och 
erfarenheter av hur livet ge-
staltar sig i Moldavien. Det 

har bland annat medfört att 
vi under fem år genomfört 
en omfattande hjälpinsats 
för de 100 fattigaste barnen 
i den moldaviska kommu-
nen Budesti. Nu gör vi det 
igen, för sjätte året, och jag 
önskar vi kunde skriva att 
det är för sista gången, men 
omställningen i Moldavien 
går långsamt. Ibland undrar 
jag om det överhuvudtaget 
pågår någon utveckling alls. 
I så fall understryker det 
bara behovet av vårt fortsat-
ta stöd. Det som är så själv-
klart för oss är fjärran borta 
i ett av Europas länder, tre 
timmar från vårt trygga Ale, 
därför måste vi fortsätta 
hjälpa. Vi kan inte blunda 
för vänner på så nära håll. 

Fortsätt hjälpa

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JOHANNA ROOS
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB  & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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 torsdag 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 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 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. 

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.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se 0704-92 35 07

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

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

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

ROMSOK 400 kr inkl. moms/hjul*

 BROMSKLOSSAR  
Utan handbroms  400 kr inkl. moms per axel  
Med handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

 BROMSKLOSSAR & SKIVOR 
Utan handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

     Med handbroms  800 kr inkl. moms per axel* 

DÄCKSKIFTE ENDAST 150 KR

BASSERVICE ENDAST 990 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja och oljefilter från Mann ingår.

KAMPANJ!

AUTO SWEDEN
I GÖTEBORG

Är du trött på din gamla bil?
Vi köper allt från årsmodell -90 till 2008.

Även obesiktigade bilar.
Kontant betalning.

Kontakta oss på 0760-499 276
autosweden22@gmail.com

ÖPPETTIDER 
Mån–fre: 08–19

Lörd: 10–16
Sönd: 11–16

Handelsplats Älvängen

SALLADER

Pastarätter
GRATÄNGER

SOPPA
PANINI
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lansforsakringar.selansforsakringar.se

Ring oss på 020-20 79 00, eller gå in på LFlarmcentral.se

Du får vårt larmpaket, installerat och klart, för 1 995 kronor.  
Är du Guldkund betalar du bara 495 kronor för grundpaketet. 

I månadsavgiften på 299 kronor ingår dygnet runt-uppkoppling  
mot vår larmcentral och support under hela avtalstiden. 

Trygghet för 299 kronor i månaden. 

Räkna ut 
ditt nya

elpris på 
aleel.se

0735-20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se 
www.pensionarspoolen.se

VI HJÄLPER DIG MED:

Barn växer upp 
under extrema 
former, trots att 
de bara är några 

timmar från oss och vår 
generösa vardag.


