
Unga goda föredömen 
uppmärksammades 
och belönades med 

stipendier om 5000 kronor. 
I juryn som utsåg årets goda 
föredömen satt representan-
ter från alliansen. Majorite-
ten har alltid fått styra den-
na utnämning. Extra roligt 
då att fl era av mottagarna är 
aktiva i Socialdemokraternas 
ungdomsförbund SSU. Det 
visar att en politisk uppfatt-
ning inte måste begränsa 
möjligheten att uppskattas 
av en kommunledning med 
en annan ideologisk idé.

Valrörelsen börjar nu 
ta form på allvar. Först ut 
detta supervalår är valet till 
Europaparlamentet. Inte 
helt konstigt får kandidater-
na ägna en stor del av tiden 
åt att motivera varför detta 
val är viktigt för Sverige 
och den enskilde individen. 
Under den senaste mandat-
perioden har det klubbats 
igenom inte mindre än 952 
lagar i Europaparlamentet. 
Lagar som påverkar livet 
och förutsättningarna även 
i Sverige. Självklart har det 
därför en stor betydelse vil-
ka människor som represen-
terar dig och mig i Bryssel. 
Däremot håller jag med om 
att det känns både avlägset 
och ogreppbart. EU är en 
administrativt tung koloss 
både för de på insidan och 
oss på utsidan. Där har hela 
systemet en jätteutmaning. 
Det vi inte får grepp om 

har vi också väldigt svårt att 
förhålla oss till. EU måste 
bli mer pedagogiskt för att 
öka delaktigheten hos med-
borgarna. På den punkten 
har man fortfarande inte 
kommit särskilt långt och 
därför är jag orolig för att 
EU-valet riskerar att bli ett 
nytt fi asko.

Årets vikingamarknad 
hade marknadsförts mini-
malt lokalt, men lockade 
ändå drygt 1500 personer 
till gården. Kanske var det 
tur i oturen att marknadsfö-
ringen till aleborna nästan 
uteblivet för fl ertalet av 
besökarna kom utifrån. Vad 
hade hänt om även aleborna 
vallfärdat till arrangemang-
et? Vikingagården lever upp 
under dessa två dagar, men 
har annars en ganska svår 
situation. Det är både en 
verksamhet för personer i 
arbetsmarknadsåtgärder året 
runt och en turistattraktion 
under sommarhalvåret. 
Intäkterna till den här typen 
av verksamhet är minimala 
och kommunens ekonomis-
ka bidrag är begränsade. 
Det har i år medfört att 
Vikingagården håller stängt 

i juli, då personalfrågan 
inte har gått att lösa. Detta 
sker samtidigt som Ale och 
Lilla Edet kommun försöker 
entusiasmera företagan-
det inom turismnäringen 
i Göta älvdalen. Ibland är 
ekvationen svår att få ihop, 
men kanske är det just det 
privata näringslivet som är 
lösningen även för Vikin-
gagården. Om någon ska 
kunna få snurr och ekonomi 
i denna satsning som fått 
många EU-miljoner att rulla 
in i Ale krävs det kanske en 
entreprenör med lite vågade 
idéer och en förmåga att 
marknadsföra verksamheten. 
Intresset för vikingar och 
dess traditioner är tveklöst 
fortfarande mycket stort och 
så länge efterfrågan fi nns 
brukar varan gå att sälja.

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

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Tisdag 20 maj, kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
såsom årsberättelse, bokslut och 
vägavgift samt framläggande av 

debiteringslängd och fastställande av 
förfallodag för debitering 2014-07-31.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga 
på Skepplanda bíbliotek samt på 
hemsidan 14 dagar före årsmötet

www.vagforeningen.se

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

GUIDAD NATURVANDRING
Kvarnsjöarna (Risveden)
Söndag 11 maj, kl 10-15

Vackra sjöar och gammal naturskog 
Leif Danielsson leder en bitvis 
lätt vandring på stigar men också 
avstickare i obanad terräng. 
Vi tittar på djur och växter 
under vår färd förbi de tre 
Kvarnsjöarna samt Rullesjön och 
Grågåsevatten. Bra fotbeklädnad 
och matsäck rekommenderas. 
Samling på parkeringsplatsen 
vid Älvängens pendeltågstation. 
Mer information finns på: www.
vastkuststiftelsen.se 
Arrangör: Västkuststiftelsen

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.

 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* 

 

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

ENDAST:

PRO ALE NORRA

Kvartalsmöte
I Medborgarhuset, Ledet
torsdag 15 maj kl 15.00

PROgram
Sedvanliga mötesförhandlingar

Lars-Erik Frendberg spelar, sjunger  
och berättar härliga historier

Kaffe med tillbehör
Lotteri

Varmt välkomna!

PRO Ale Norra

Medicinsk fotvård i Nol
Unna dig egentid! Boka idag!

100kr rabatt
första besöket

ord. pris 450kr

Lena 0730-80 23 87

Vaxning av underben

ord.pris 250kr st

Välkommen!

KÖP 3 BETALA FÖR 2

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

VAXNING
50%RABATT

Gäller t.o.m. 31/5

ÖPPETTIDER 
Mån–fre: 08–19

Lörd: 10–16
Sönd: stängt

Handelsplats Älvängen

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

NYTT TAK

Under den 
senaste man-
datperioden har 
det klubbats 

igenom inte mindre än 
952 lagar i Europaparla-
mentet.


