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Verksamheten 
är miljödiplomerad

En elev ringde och frå-
gade om det var svårt 
att komma på vad vi 

ska skriva om varje vecka? 
Jag svarade att det har jag 
aldrig tänkt på. Det ramlar 
liksom bara in. Att det går av 
sig själv låter kanske skönt, 
men det finns en baksida. 
Vi hinner inte alltid plane-
ra och skriva om allt i rätt 
tid. Ibland är vi steget efter, 
ibland steget före. Normalt 
har chefredaktören uppdra-
get att planera huvudinne-
hållet i de kommande num-
rena, men på en lokaltidning 
är det i regel ingen skillnad 
på chefredaktör och redak-
tör. Arbetsuppgifterna delas 
broderligt.

"Finns det något du har 
skrivit som du har ångrat?", 
frågar den unga eleven som 
gjorde ett specialarbete om 
drömjobb.

Jag kom inte på något 
sådär direkt, mer än att man 
i stridens hetta formulerat 
sig lite olyckligt. Ämnes-
valen har jag aldrig ångrat, 
men visst har man mått 
dåligt vissa stunder då andra 
tagit illa vid sig av en artikel.

"Vad är det sämsta med ditt 
jobb?" Hmm, med just mitt 
jobb är väl att du inte bara 
ska ta ansvar för vad du själv 
skriver, utan också för vad 
andra skriver. 

Uppdraget som ansvarig 
utgivare är tufft och det 
påminns jag om emellanåt. 
Jag tror inte att det finns 

någon ansvarig utgivare som 
går felfri genom karriären, 
men jag är övertygad om 
att yrket blir lättare med 
erfarenhet. Det är en stän-
dig avvägning om vad som 
är kränkande, saklig kritik, 
förtal, provocerande, humor, 
politik, smörja, väsentligt, 
oväsentligt, sanning, osan-
ning och så vidare. Är du 
inte på tå kan vad som helst 
gå igenom. Är du inte upp-
märksam eller rent utav 
slarvig kan olyckan vara 
framme. Det får självklart 
inte ske. Fråga mig jag vet. 
Ändå sker det. Du begår 
misstag. En insändare kan 
vara perfekt formulerad, 
men innehålla ett ord – en 
liten formulering – som träf-
far en enskild person illa. Du 
får inte missa det ordet, men 
det gör du. Än värre är att du 
ibland kan läsa en hel insän-
dare utifrån fel perspektiv 
och i första andetaget tycka 
att det här är okej. Det är 
debatt, kanske till och med 
en frän debattartikel. Sådana 
måste också få finnas, men 
men men... Den får aldrig 
kränka någon.

Vi hade en insändare i 
förra veckans tidning som 
jag borde ha varit mer 
nogsam med. När väl tid-
ningen är tryckt spelar det 
mindre roll varför den inte 
redigerades – den är ju 
tryckt. Det är en stor bak-
sida med det här jobbet att 
du inte bara har ansvaret 

för vad du själv skriver, utan 
för varje bokstav i hela tid-
ningen. Är du inte med kan 
någon bli illa berörd på ett 
oförtjänt sätt.

Å andra sidan är ansvaret 
en utmaning också. På tolv 
år har jag lärt mig en del, 
men har mycket kvar att 
lära. Om ytterligare tolv år 
på posten duggar misstagen 
säkert inte lika tätt, men 
likt förbaskat tror jag att jag 
behöver ha nära till en ursäkt 
även då.

"Du menar att du måste 
rätta alla andras stavfel?" 
fortsatte den frågvisa eleven.

– Ja, precis. Det är mitt 
ansvar och jag måste dess-
utom försöka rätta mina 
egna om jag hinner. Det är 
det värsta med jobbet.

"Vad jobbigt det låter..." 
konstaterade eleven och 
plötsligt var hennes dröm-
jobb nog ett annat...

Inget drömjobb

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd 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 

Svenska Tryckcentralen 2008.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas 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.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Åsa Wall
Frilans
0735-39 68 13
asa.wall@posthem.se

Calle Carlsson
Marknad
0303-33 37 30
0707-22 89 39
calle@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Öppet mån-fre 10-19, Lör10-16 Sön 11-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

FÖRNYA DITT HEM!
Nu är höstens tyger här!
 1000-tals meter tyg fr. 20:-/m!

 Färdigsydda gardiner!
Gardinstänger och tillbehör till otroliga priser! 

Stilfull heminredning!
 Nyinkomna höstkläder för hela familjen!

 Välkommen att fynda!

HöstkonsertHöstkonsert
Lerum Surte Symphonic Band 

med sångsolist Åsa Winald under 
ledning av Folke Taubner från 

Surte framför klassiska och 
populära musikstycken

i Surtes Missionskyrka
lördag den 11 oktober kl 16

Fri entré
Läs vidare om programmet på 
www.lerumsurtemusik.se

VälkommenVälkommen
till en trivsamtill en trivsam 

musikaftonmusikafton

Tel. 0303-74 64 60 • Postvägen 7, Älvängen

Vi har fullständiga 
rättigheter.

Ny ägare Ny meny medNy meny med 
många specialitetermånga specialiteter

Öppettider
Mån-tor 11-22, Fre 11-23, 
Lör 13-23, Sön 13-21

Nödinge Vårdcentral, Praktikertjänst AB

ÅRETS INFLUENSAVACCINERING 
kommer att äga rum mellan 20 oktober 
och 25 november.
Vi kommer att ha drop in måndagar och tisdagar kl. 17.00-17.30 för 
invånarna i vårt upptagningsområde som har:
 - Hjärt- och/eller lungsjukdomar
 - Diabetes
 - Eller är 65 år och äldre.

Övriga som önskar vaccinera sig, vänligen tag kontakt med 
vårdcentralen på tel. 0303-97770 mellan kl 13.30-16.00.

PRO ALE NORRA www.pro.alenorra.se

PRO Ale Norras

Kulturträff
i Medborgarhuset, Ledet

Torsdag den 9 okt. 
kl. 17.00

Underhållning av: 
”Vi är vackrast när det 

skymmer”
Tävling, kaffe med tillbehör, 

lotteridragning.

Varmt välkomna!
Kulturkommittén

Tolka dina 
drömmar
Innehållet i våra drömmar 
– slump eller budskap från 
det undermedvetna?
Drömmars symboler enligt 
drömforskare Dr Ullman som var en 
förgrundsgestalt i arbetet med att 
sprida intresset för drömmar.

Föreläsare: Eva Mlayeh

Ale gymnasium 14 okt kl 19.00 
Biljett 50 kr

MICKES NÄRKÖP

SURTE CENTRUM 031-98 36 10

LÅGPRIS-

SNUS

EXTRA•EXTRA

EXTRA•EXTRA

Lösgodis

590/hg
Batteribyte

Frisörsalong
i Bohus

FlextiderFlextider
fr. kl 10fr. kl 100000 ons - freons - fre

Giggi 0739-19 99 17Giggi 0739-19 99 17

Poppelgränd 1 i Bohus

Studio 66

POTATIS - LINGON
King E, Asterix, Snöboll, Gul mandel. 5 och 25 

kg förp. Lök, morötter, fodermorötter, solrosfrö. 
Sv äpplen. Rensade lingon i 5 kg låda. Nykokt 

hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- och 
tranbärssylt, ca 60% bärhalt. Säljes från lastbil

LÖRDAG 11/10
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur om 4 veckor. 

0708-26 61 34

SURTE SISU
Alustava vuosikokous

18/10 kl 14.00

TERVETULOA!


