
Det är lätt att fokusera 
och gnälla över 
det vi inte har och 

glömma allt fantastiskt som 
faktiskt de flesta av oss har 
tillgång till. I veckan som 
gick firade det kommunala 
drogförebyggande arbetet 
”Vakna – tillsammans mot 
droger” 10 år. Det började 
som ett projekt och är idag 
en permanent verksamhet. 
Strategin som har utarbetats 
är just den att lyfta de posi-
tiva krafterna, sätta alla en-
ergifyllda individer runt oss 
i ett ännu större fokus och 
låta dessa bli ambassadörer 
för de goda alternativen till 
drogmissbruk. Traditionellt 
drogförebyggande arbete 
går normalt ut på att ana-
lysera problemet och borra 
sig så djupt in som möjligt 
i detta oändligt svarta hål. 
Vakna har valt en annan väg 
och har gjort verksamheten 
omtalad långt utanför kom-
mungränsen.

Det var också vägvalet, 
den positiva antoningen, 
som med största sannolikhet 
fick dåvarande ICA-hand-
lare Pelle Collins och hans 
efterträdare Marianne Sjöö, 
att vilja ansluta sig till att bli 
en aktiv partner i det drog-
förebyggande arbetet. Ini-
tiativet att skapa den svarta 
”välgörenhetspåsen” har 
haft en helt avgörande roll 
för Vaknas verksamhet. Tack 
vare alebornas val av påse, 
som i väldigt stor utsträck-

ning är svart, när de handlar 
i Kvantumbutiken på Ale 
Torg, har drygt 1,6 miljoner 
kronor samlats in. Dessa 
pengar går inte in i något 
administrativt mörker, utan 
går rakt ut till föreningslivet 
och deras ungdomsaktivite-
ter. Vaknapåsen har manat 
till flera goda initiativ från 
näringslivet. Personalen på 
Eka Chemicals avstod jul-
klappar för några år sedan, 
vilket betydde ett betydande 
bidrag till Vaknafonden. Det 
kommunala bostadsbolaget 
Alebyggen tillhör också de 
som stöttat insamlingen 
rejält. Förra året tillkom 
Svensk Fastighetsförmed-
ling som numera skänker en 
provision på varje sålt objekt 
i Ale. Makalöst bra! Det i 
Göteborg baserade konsult-
företaget Prové ville stärka 
sitt eget varumärke med 
andra goda ting och valde 
att etablera ett samarbete 
med ”Vakna”.

Stödföreningen Vaken 
som förvaltar de ekono-
miska bidragen från bland 
andra näringslivet är nu en 
viktig partner till det kom-
munala drogförebyggan-
de arbetet i Vakna. Det 
vilar idag på två ben, att 
utbilda och möjliggöra. 
Utbildningar om dro-
ger och dess risker har 
en bred målgrupp. De 
vänder sig inte bara till 
ungdomar och föräldrar, 
utan föreläsningar riktas 

också till föreningsledare, 
chefer i näringslivet och inte 
minst deras personal.

Det andra benet, att 
möjliggöra att positiva idéer 
blir till verklighet, kan inte 
alltid stöttas av kommunala 
skattemedel och det kanske 
är där som många andra 
kommuner får ge upp. 
I Ale kan Vaknas ledare 
Thomas Berggren istället 
hänvisa till möjligheten att 
söka bidrag ur fonden som 
byggts upp av näringslivet 
och generösa bidragsgivare. 
Med hjälp av dessa medel 
förverkligas mängder av 
kreativa idéer som i många 
andra kommuner hade 
lämnats åt sitt öde. 

Vakna är en vaken sats-
ning och fortsätter att göra 
stor skillnad för ungdomar 
i Ale.

En vaken satsning

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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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

Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 4 maj kl 10
Alevi IP, Nygård

Lödöse Nygård IK 
anordnar

Blommor, kläder, leksaker, bröd.
och fotoutställning

Ungdomsturnering i fotboll

Välkomna!

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!

vid Backa säteri/ 
Trädgårdsmästarn 
Nödinge kl 18.30

Vårtal, sång och kaffeservering

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

tillsammans med
Studieförbundet 

vuxenskolan

MÖBELFÖRRÅD
Olika storlekar av förråd uthyres i  

Ahlafors Fabriker. Pris från 600:-/månad

Tel 0303-74 06 00, 0704-20 07 93

ÖPPETTIDER 
Mån–fre: 08–19

Lörd: 10–16
Sönd: 11–16

Handelsplats Älvängen

SALLADER

Pastarätter
GRATÄNGER

SOPPA
PANINI
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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

Vi bjuder på en helhetslösning 
på byte av ert tak! 
ontakta oss på Västra  

NYTT TAK

Ale Klinik
PÅSKERBJUDANDE

FOTVÅRD 20% 
RABATTGäller t.o.m. 15/5

Ta med kupong till butiken

Postvägen 4, Älvängen

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen

FÖRSTA TIDEN MÅSTE BOKAS 
SENAST DEN 15 MAJ

6 IPL-BEHANDLINGAR FÖR ENDAST
BEHANDLA OÖNSKAD HÅRVÄXT

ORD.PRIS 
10194kr1499kr

Gäller t.o.m. 15/5
Tag med kupong

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

PERMANENT 
MAKEUP
EYELINER/
ÖGONBRYN

50%
RABATT

Gäller t.o.m. 15/5

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

VAXDUK nya mönster 30-40:- /m

MARKISVÄV  

95:-/m

GALON 80:-/m

MÖBELTYG 99:-/m


