
2008  |   vecka 8  |   nummer 8  |   alekuriren  |  43  

PETER HJÄLPER DIG MEDPETER HJÄLPER DIG MED
DDIGITAL-TV-VALET!

”Brevé Systemet”Ale Torg 0303-960 90

PETER HJÄLPER DIG MEDPETER HJÄLPER DIG MED
DDIGITAL-TV-VALET!IGITAL-TV-VALET!

Total kostnad Viasat Guld, Silver och Bas år ett: 0 kr (inkluderar kortavgift). Uppläggningsavgift 
på 695 kr och kortavgift 299 kr erläggs i butik. Totalkostnad Viasat Guld år två: 4.186 kr, Viasat 
Silver år två: 2.746 kr, Viasat Bas år två: 1.906 kr (inkl kortavgift 299 kr/halvår). Digitalbox och 
parabol ingår vid 24 mån bindning. Gäller ej befi ntliga kunder hos Viasat. Erbjudandet gäller när 
du själv uför installationen. 

VIASAT GRATISVIASAT GRATIS 
I 12 MÅNADER!I 12 MÅNADER!

PHILIPS 32 PF5331

32" LCD-TV

LCD-TV TILL VRAKPRIS!

Peters Pris
6.500:-

Box värd 

1.000:-

*Gäller vid tecknande av Telia Mobil 12 mån 
med 100:- förhöjd avgift.

Peters Pris

1:-

DIGITALKAMERA-KLIPPET

PETER BJUDER PÅ 
GRATIS DIGITAL-BOX*

OLYMPUS FE-200
- 6 Megapixel
- 5 x zoom
- Metallhölje

Peters Pris

1.800:-

Välj mellan Samsung X510, Nokia 5140 eller 
Motorola V 360

ÄLVÄNGEN. Nu behöver 
man inte promenera till 
biblioteket för att låna 
hem sin favoritbok. 

Sedan ett år tillbaka 
finns e-böcker på Inter-
net som laddas hem 
och läses direkt på 
datorskärmen. 

- Det finns cirka 1000 
boktitlar upplagda i e-
biblioteket och det till-
kommer nya hela tiden, 
säger Mathias Lööv, 
bibliotekarie på Älväng-
ens bibliotek. 

Varje månad lånas ungefär 30-
50 e-böcker och det är framfö-
rallt deckare som är populära.

– Vissa e-böcker släpps till 
och med samtidigt som de lan-
seras i affären. Oftast blir det 
lång kö på nysläppta böcker 
men nu slipper man vänta, för 

det finns inget begränsat antal 
utlåningar på e-böcker, säger 
Mathias Lööv. 

Boken ligger kvar i datorn i 
28 dagar och när utlåningsti-
den går ut blir texten automa-
tiskt oläslig och om man inte 
hunnit läsa klart boken laddar 
man bara hem den igen. Så 
med andra ord är försenings-
avgiften ett minne blott.

För den som inte kan läsa 
texter varken i böcker eller på 
datorskärm så finns nu ljud-
böcker som är oerhört popu-
lära. Sedan 2005 har utlåning-
en ökat med 40 procent och 
den populäraste ljudboken är 
Jan Guillos ”Tjuvarnas mark-
nad”, tätt följd av Anne Holts 
”Bortom sanningen”.

Stor framgång för alternativa böcker

LÄSER JOURNALISTIK
Silvia Rydberg

silvia@alekuriren.se

Mathias Lööv på biblioteket i Älvängen kan konstatera att alternativa böcker, såsom e-böcker 
och ljudböcker vinner allt större popularitet bland läsarna.

Utlåning av e-böcker och ljudböcker ökar

SURTE. Ale Rotary 
Diplom delas varje år ut 
till en person i närings-
livet som svarat för 
något utöver det van-
liga.

I år fick lokaltidning-
ens chefredaktör äran 
att mottaga diplomet.

– Jag känner mig 
hedrad, säger Per-
Anders Klöversjö.
Jerry Brattåsen är presi-
dent för Ale Rotary och den 

som överlämnade diplomet 
på klubbens månadsmöte på 
Hotel Surte. Motiveringen 
löd:
"Per-Anders har i en liten 
kommun speglat motstående in-
tressen med alla sidors respekt i 
behåll. Per-Anders har på ett fö-
redömligt, osjälviskt sätt bedrivit 
kamp för utsatta grupper samt 
hjälp till ungdom och kultur." 

– Det är klart man blir rörd, 
men jag gör ju egentligen bara 
mitt jobb, säger pristagaren i 

en kommentar.
Förutom ett stilfullt diplom 

och en vacker blomma belö-
nades Klöversjö också med 
två biljetter till Göteborgs-
operan.

– Dem får jag försöka hålla 
reda på. Operan springer jag 
ju inte ner precis, avslutar en 
glad chefredaktör.

Chefredaktör prisades av Rotary

SURTE. Svidarna tog 
med besökarna i Surte 
Kulturhus på en musi-
kalisk resa.

En fullsatt salong 
fick ta del av det pro-
gram som Surte-Bohus 
Biblioteks- och kultur-
förening arrangerade i 
veckan.

– Mycket trivsamt, 
konstaterade förening-
ens ordförande Doris 
Hellman.

Resenärerna fick stiga på den 
musikaliska resan vid Lilla 
Bommen och allteftersom 
kvällen förlöpte fick publi-
ken lyssna till toner av bland 
andra Lasse Dahlqvist och 
Evert Taube.

– Det blev lite religiöst 
när vi passerade Elida, skrat-
tar Doris.

Många av visorna i reper-
toaren var kända örhängen 
för gästerna. Det mynnade 
ut i spontan allsång emel-
lanåt.

Efter Svidarnas populä-
ra framträdande blev det fi-
kastund och traditionsenlig 
lottdragning. 

– Jag vill verkligen fram-
hålla bibliotekspersonalen 
som stannar kvar efter stäng-
ningsdags och hjälper oss. 
De är fantastiska, beröm-
mer Doris Hellman.

Nästa evenemang i Surte 
Kulturhus blir tisdagen den 
24 mars då schlagerfavoriter 
från 40-, 50- och 60-talet står 
på menyn.

JONAS ANDERSSON

Svidarna i 
Surte kulturhus

Per-Anders Klöversjö, Alekurirens chefredaktör, fick i mån-
dags mottaga årets stora Rotary Diplom av Aleklubbens pre-
sident, Jerry Brattåsen.   Foto: Jan-Eric Ericsson
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