
Sedan tv-sändningar startade i Sverige 
har det förekommit fyra större tek-
nikskiften. 1969 startade Sveriges te-

levision en andra kanal, TV2. Många hus-
håll behövde då en box för att kunna ta in 
kanalen. 1970 infördes färg-tv-sändningar. 
En färg-tv kostade i dagens penningvärde 
cirka 35 000 kronor. 1978 
fick vi för första gången 
tillgång till text-tv. Då 
krävdes återigen en ny box 
eller en ny tv. 1988 inled-
des sändningar i Nicam 
stereo. Nu är det dags 
igen – ett nytt teknikskif-
te. Det har i och för sig 
redan genomförts i stora 
delar av landet. 1 februari 2008 ska samtli-
ga hushåll i Sverige ha möjlighet att se di-
gital-tv.

Det känns helt logiskt att vi skrotar de 
få analoga system som finns kvar. Egentli-
gen borde väl den fasta telefonin kastas ut 
den också. Faxen har vi kvar på redaktionen, 
men jag förstår egentligen inte varför. Vissa 
påstår i och för sig att den redan är digital – 
läser av texter och skickar vidare information 
som siffror – som på andra sidan omvandlas 
till text. Det är ganska avancerat, men ändå 
chanslöst mot internet. Jag tror faxens dagar 
är räknade.

Filmrullarna som säljs idag är också 
ganska få, digitalkameran har tagit över och 
där behövs inga rullar. Det är minneskort 
som gäller.

När nu allt verkar gå mot en digital värld 
varför inte skrota det mest föråldrade som 

finns – åtminstone i tv-världen – tv-licen-
sen. Lever vi inte i en demokrati? Alla jag 
pratar med säger samma sak. Den är så ofatt-
bar, inte bara för att den ständigt stiger utan 
att något för den sakens skull utvecklats till 
det bättre – inte när det gäller programut-
budet i alla fall. Ska du se något riktigt bra, 

något av värde, som till ex-
empel en viktig landskamp i 
fotboll då är det övriga kana-
ler som gäller. Alltså de som 
inte ingår i tv-licensen eller 
straffskatten som alla svens-
ka medborgare som ärligt 
har gått och köpt en tv måste 
betala.

Jag är för public service, 
men jag tycker att våra gemensamma verk-
samheter i landet –sådant som vi alla utnytt-
jar – ska finansieras genom skatten. Den vi 
alla betalar. Då sker det med automatik och 
får en rättvis proportion. Nu är det bara de 
som betalar tv-licens som drabbas av höjda 
avgifter, som till viss del beror på att inte alla 
är med och finansierar det vi alla tittar drar 
nytta av. De som aldrig någonsin slår på en tv 
eller tittar på tv tror jag är lätt räknade i detta 
land, så när vi ändå moderni-
serar tycker jag vi ska skrota 
det som känns mest orättvist 
och föråldrat –tv-licensen.
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Det analoga tv-systemet släcks
– skrota tv-licensen samtidigt

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644 Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Skrotpremie 600-3000 kr
Även hämtning

Tel. 020-72 72 72 
Öppet 08.00-22.00

SKROTBILAR KÖPES

SPF
Alebygden

har

MÅNADSMÖTE
den 12 sept kl 15.00

i Starrkärrs bygdegård
Underhållning av Anette & Daniel

Anmälan till bussresan den 26/9
UPPTÄCK GÖTEBORG

Guide visar oss N. Älvstranden, 
Skansar och Kronhusbodarna

Styrelsen!

BRIDGEVÄNNER!
Vi startar bridgesäsongen 
den 18 sept och ses på 
Gläntevi i Alvhem kl. 18.30.

Nya och gamla spelare 
hälsas välkomna

LINGON - BLÅBÄR - HJORTRON
Nyplockade rensade bär till lägsta 
dagspris. Litervis eller hela lådor. Nykokt 
hjortron- blåbärs- tranbärs- och lingonsylt 
(60-65% bärhalt). Endast svenska bär. 
Allt i mån av tillgång. Säljes från lastbil. 

varje lördag fr. 4/8 till 8/9: 
Nol vid BJ:s godislager 13.30, Älvängen vid 
vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, Lilla 

Edet Järn & Trä 15. 
0708-26 61 34 (ingen förbeställning)

Ale Golfklubb söker ny

Krögare
till golfrestaurangen 

Alfhems Wärdhus
Golfrestaurang & Värdshus

Vill du bli vår nya krögare?

Kontakta Ale GK:s intendent Jan Ekberg 

på telefonnummer 0303-33 64 40

Restaurangen arrenderas ut av Ale GK

TILL 
SALU
På grund av ändrade arbetsförhållanden 
säljer vi nu Ale Solotek och kroppsvård på 
Ale Torg. Goda framtidsutsikter för rätt 
person. Bra pris vid snabb affär.
Ring 0739-94 67 42 eller 0709-94 67 81

www.andrum.in

Barn/tonårsyoga 
Tisdag 11/9 

kl.16.30

PROVA PÅ

VÄLKOMNA!

Torggatan, Älvängen

Helena Urdal 0704-32 04 73

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

~~ BED & BREAKFBED & BREAKFASTAST ~~
~~ POOLPOOL ~~

~~ BADTUNNABADTUNNA ~~
~~ BASTUBASTU ~~

Vi säljerVi säljer

EEngelinsngelins tårtortårtor

SÄLJES Alfa Romeo 156 
2.0 TS -99

Ratt och växelknopp i trä
Ljusblå klädsel
CD-växlare
Välvårdad
Nya bromsar och ok runt om, samt 
handbroms 2007-03 
Nya sommardäck (3 månader)
Vinterdäck
Fläktmotor och styrbox till AC bytt -06
Servoslangar bytta -06
Kamrem, avgasventiler och
insugsventiler bytta -06
Sotningssats bytt -06
Olja och fi lter bytta -06
Nytt batteri
Ny luftmassemätare

Ring 0303-33 85 86 eller 0704-38 52 58

49.000:-49.000:-

>>...så när vi ändå 
moderniserar tycker jag 

vi ska skrota det som känns 
mest orättvist och föråld-
rat –tv-licensen...<<

Aktiva barn är 
lyckliga barn!

Ansökningar fonden 
tillhanda

senast fredag 21 
september!

Styrelsen för Vaknafonden beviljar medel till för-
eningar och arrangörer som syftar till att akti-
vera barn och ungdomar. Nya aktiviteter och 
nya satsningar för att nå nya målgrupper prio-
riteras. Ni kan också ansöka om medel till nöd-
vändiga investeringar.
Tisdag 25 september sammanträder styrelsen 
för Vaknafonden och behandlar då inkomna 
ansökningar. Sista dag för ansökan är fredag 
21 september.
Vakna-fonden, Göteborgsv 94, 
446 33 Älvängen.
Mer information på www.vakna.ale.se


