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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Det finns olika grader 
i helvetet, sägs det. 
Det finns defini-

tivt olika nivåer av förban-
nelse också varav den högsta 
skalan – den när man blir 
heligt förbannad nåddes i 
förra veckan. Skepplanda 
kyrka med tillhörande kyr-
kogård och minneslund ut-
sattes för grov skadegörel-
se, vandalism, hot och be-
skjutning! Sådana gärning-
ar är helt oacceptabla. Jag 
ska inte säga att det är okej 
att panga en ruta på skolan, 
men det händer. En sned-
träff på bollen och skadan 
är ett faktum. Det är dessut-
om väldigt sällan planerat, 
men när någon tar med sig 
ett luftgevär till Skepplan-
da kyrka och medvetet skju-
ter sönder samtliga lampku-
poler, då är det överlagt och 
därmed också klassat som en 
mycket kriminell gärning. 
Att medvetet störa friden 
på kyrkogården och orsaka 
grov skadegörelse kan jag 
bara tolka som ett brott mot 
griftefriden och ska straffas 
med fängelse.

Straffet är inte mycket att 
säga om, vad som däremot 
skrämmer mig är att gär-
ningsmännen troligtvis inte 
är medvetna om konsekven-
serna av sina handlingar. För 
mig, kanske för min genera-
tion och definitivt för genera-
tinerna före oss, är det otänk-
bart att nästan ens tala när 

man går över kyrkogården. 
Nu verkar vissa tro att det är 
okej att leka cowboy på en av 
våra mest förbjudna marker. 
På en kyrkogård är respekt 
och hänsyn honnörsord. När 
någon eller några tar med sig 
ett luftgevär till samma plats 
två gånger under sammma 
vecka och orsakar stor skada 
vid båda tillfällena, då har det 
spårat ur – rejält!

Kanske var det inte så 
dumt ändå när skol- och julav-
slutningar firades i kyrkan. 
Alla elever kom i kontakt 
med kyrkans fridfullhet. Alla 
fick lära sig att denna plats 
var något unikt och mycket 
speciellt. För mig som fort-
farande söker och inte vet 
vad jag ska tro om livets 
mening har kyrkan ändå 
alltid varit en plats där 
kultur och historia finns 
bevarad. En plats som 
präglas av lugn, trygg-
het och välvilja. I kyrkan 
finns inga onda tankar, 
snarare en överdo-
sering av allt gott 
som av den anled-
ningen ibland 
skrämmer iväg 
oss för att det är 
så ovanligt. Idag 
undviker skolan 
kyrkorna efter-
som det kan 
vara besvärligt 
för de barn som 
inte är födda 
i Sverige och 

som kanske har en annan tro. 
Priset att förneka vår egen 
historia kanske är det som 
utspelar sig i Skepplanda just 
nu. Plötsligt är all respekt för 
Svenska kyrkan, vår historia, 
kultur och våra begravda för-
fäder inte vatten värt.

Att en av vår kommuns  
kyrkor utsätts för skändning 
är ett underbetyg på oss alla. 
Har vi inte lyckats förmedla  
en tydligare bild av vad som 
är förbjudet ska vi alla skäm-
mas!

Troende eller ej, heligt 
förbannad är jag i vilket fall 
som helst!

Heligt förbannad!

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 

JMS Mediasystem AB 2009.

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
0303-33 37 33
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

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

Svante Westin
Tfn 0520-981 05
Mobil 0709-63 47 38

Ove Svensson
Tfn 0520-65 72 04
Mobil 0768-28 01 05

Elinstallation AB
Löddestorp 16, 
463 91 Lilla Edet

Nyinstallation
Renovering & Anbud

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte Tel: 0704-10 92 00
Öppet: Lördagar 11-14
www.vastkustkok.se

Vi betalar 100 kr/st 
för dina gamla luckor
vid köp av nya hos oss!

HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ

ALE-SURTE
BANDYKLUBB

Kallelse till

EXTRA ÅRSMÖTE
Tisdag 15 sept kl. 18.00 
i Paradisgården, Bohus.

Ärende: Valberedningens förslag till: 
• Ny ordförande, Leif Larsson
• Ny kassör, Jan-Åke Olaisson
• Ny suppleant, Lars Asplund

Alla medlemmar välkomna!
Styrelsen

Nivå 2 forts. kl 15.00 • Nivå 2 kl 16.00-17.30
Nivå 1 kl 17.45-19.15

www.funinline.se, tel: 0734-444 615

Linedance i Ale
Fun In Line

KURSSTART söndag 13/9
i Folkets Hus Älvängen

Beteendevetare
Relationsrådgivning

Mejselv 2•Stenungsund (bredvid Sv. Bilprovn.)
Tel: 0303-65780

Privat läkar-
mottagning

För företag och privatpersoner
Hälsoundersökningar

Vaccinationer: TBE-, rese- m.m. 
Drop in för vaccination tis. och tors. kl. 17-20

Intyg. Körkort, ”oljeplattform”, sjöfart, 
försäkring, härdplast, adoption, aupair m.m.

BBOHUSOHUS MMÅLERIÅLERI & & BBYGGYGG

UUtför allt inom måleri, takomlägtför  allt inom måleri, takomläg
gning,fönsterbyte,altaner,mindregning,fönsterbyte,altaner,mindre 

om och tillbyggnader mm.om och tillbyggnader mm.

ROTAVDRAG - 50%ROTAVDRAG - 50%
Magnus 0705-923715Magnus 0705-923715

info@bohusmaleri.se www.bohusmaleri.se

LINGON - BLÅBÄR - HJORTRON
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor.

Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- och tranbärs-
sylt (60% bärhalt). Endast svenska bär. Säljes från 

lastbil VARJE LÖRDAG fr 8/8 till 19/9:
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. 

0708-26 61 34 
(Ingen förbeställning) 

GER DIG SPÄNNING!
Behörig elinstallatör

Stefan Nilsson

Elkontakten i Ale

Tel. 0762 792212

Reumatikerföreningen Ale

MEDLEMSMÖTE
Allaktivietshuset Älvängen

Måndag 14 september kl 18.30
gästas föreningen av

Daniel Perez
Han tar oss med på en 

musikalisk resa ut i världen

Inträde 20 kr. Fika serveras.

Hjärtligt välkomna!

STORT TACK 
TILL ALLA

som bidrog till en 
lyckad hembygdsdag

Sponsorer:
Blomsterriket, ICA Kvantum, 

Bergendahls blommor, 
Montano AB, m.fl .

Ej uttagna vinster på mattlotteriet:
Rödprickig, serie T, 97, 112, 284

Vinst kan hämtas i Mejeribyggnaden 
på Backa, måndagar 18.00-20.30

eller ring 0303-22 92 88.
Längd på gaffelvirkade ”repet”: 15,15 m

E45, vid Motel Göta Älv

Vi har tagit över 
Svensk Kassaservice tjänster.

Biltillbehör, smörgåsar, 
korv med bröd, kaffe, 
tidningar och godis.

Vard 7-21 Lörd-sönd 8-20 • 0303-33 61 44

För en kyrka 
fri från parti-
politiken

Läs mer på www.frimodigkyrka.se

D E T  V E R K L I G A  A LT E R N A T I V E T


