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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Förbjud mobilen – i 
grundskolan! Jag vill 
redan här poängte-

ra att jag är medveten om att 
alla inte kommer hålla med. 
Mejla mig gärna, jag är nyfi-
ken på argumenten.

Mobiltelefonens ge-
nomslag är totalt. I prin-
cip alla äger en idag, unga 
som gamla. Det är en suve-
rän tillgång och ett verktyg 
som löser många problem. 
Dessvärre har den utveck-
lats till en leksak som borde 
ha åldersgräns. Idag inne-
håller en modern mobilte-
lefon kamera, musikspelare, 
radio, tv – en multimedias-
tation. Perfekt för den som 
kan hantera det på lämpligt 
sätt, men dessa är få till an-
talet. Förmånen av att stän-
digt kunna vara lättillgäng-
lig har blivit ett behov. När 
batteriet tar slut eller mo-
bilen glöms hemma mår 
den moderna människan 
dåligt. Hon blir sur, tvär 
och stressad. Varför? Väntar 
hon samtal? Nej inte alltid, 
men vetskapen av att någon 
kanske söker henne eller 
eventuellt skickar ett sms 
som inte kan besvaras ome-
delbart skapar panikkäns-
lor. Är inte mobilen med 
fylls den nya människan is-
tället av ångest i tron att hon 
missar "alla världens" ny-
heter. Det är lika sjukt som 
sorgligt.  

Jag har haft "förmånen" 
att lägga bort ett antal tele-
foner. Så bra som jag mår i 
väntan på att få en ny är få 
förunnat. Nu pratar jag om 
vuxna människor. Vi som 
inte ens är födda med en 
mobil i fickan. Ändå har min 
generation redan blivit för-
giftad. Frågar du någon i 
min ålder om deras vikti-
gaste ägodel är svaret mo-
bilen. Generationen som är 
född med en mobil i handen 
behöver du inte ens fråga. 
Mobilen är nallen de aldrig 
slutar krama.

Jag känner mig lyckligt 
lottad att man i alla fall fick 
en mobilfri ungdom, där du 
slapp känna dig jagad och 
påmind av övriga världen. 
Dagens ungdom har i prin-
cip mobilen i handen majo-
riteten av dygnets timmar. 
Jag tror inte det är bra. Okej 
att de blir fingerfärdiga, 
men det är också allt. Ta en 
10-åring som ett exempel. 
Varför ska en tio år gammal 
pojke eller flicka ha en mo-
biltelefon i skolan? Vem ska 
han/hon ringa? Vem ska 
ringa henne/honom? De 
ska ju vara i skolan, ta in 
kunskaper, lyssna på lä-
rarna, leka och röra sig 
på rasten. Inte oroa sig 
över om någon har sökt 
dem eller känna för-
tvivlan över någon som 
skickar dumma sms. För 
mig hade det varit en 

självklarhet att förbjuda mo-
biltelefonen i grundskolan. 
Vad tillför den? Ingenting. 
Den bara distraherar och 
stör inlärningen. På vilket 
sätt gör mobilen det lätta-
re för barn att lära sig läsa, 
räkna och skriva? Behöver 
någon ringa är det bara att 
knacka på hos personalrum-
met och be att få låna tele-
fon.

Lärare som jag har pratat 
med säger att mobilen får 
vara med i skolan, men den 
måste vara avstängd eller på 
ljudlöst. Varför måste den då 
vara med överhuvudtaget?
Många rapporter vittnar 
om att barn känner ökad 
stress och oro. Mobilen är 
en starkt bidragande orsak. 
Värna om våra barn och för-
bjud mobilen i skolan. Den 
stjäl uppmärksamhet, skapar 

oro och bidrar 
inte med nå-
gonting! 
Är det skäl 
nog?

Förbjud mobilen
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Julgranar, granris, 
kransar, julkärvar

Säljes utanför 
ICA Supermarket 

i Älvängen
Fr.o.m 26/11-23/12

ÖPPETTIDER! 
Mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

Hösten & Julens tyger!
GARDINER, PANELER & METERVAROR

INREDNINGEN FÖR DITT HEM
KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

TYGLADAN

Västkustkök i Ale AB
Tel: 0704-10 92 00
www.vastkustkok.se

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

SISTA CHANSEN! Vecka 46-48

Lägenheter
uthyres
i Alafors

Målje Fastigheter
0734-03 54 85

När städningen 
blivit en plåga...

Nu kan ni få 6 timmars städning i månaden för 995 kr
Kontakta vår kundtjänst på 031-130086 eller info@rivalrelax.se

www.r ival re lax .se

Ale Ulvstorps Ridklubb

har KM-tävling
i hoppning
för alla kategorier

Söndag 6 december

Första start kl 11:00

Ring 0303-745144 eller 
0709-245144 för mer info.

PRO Surte Bohus inbjuder till

Budgetmöte
Tisdag 3 december 2009
kl 14.30 i Surte Kulturhus

Sedvanliga mötesförhandlingar

Underhållning

Kaffe & kaka

Välkomna!

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 031-98 31 80

Researrangemang & 
beställningsresor

- Hela Europa är vårt arbetsfält

 Fler nyheter på vår hemsida

www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram 

0520-65 75 00

Resor 2009
28 november

Julhandla i Ullared

30 nov – 3 dec
Upplev Julstämning i Berlin

med Hemmets Journal
Reseledare Tom Birkeland

13 – 15 december
Julmarknadsresa

till Timmendorfer Strand
och Lübeck. Bo på 5 stjärniga
Lyxhotellet Maritim Seehotel

Resor 2010
JULKLAPPSTIPS!
Lördag 13 Februari

Göteborgsoperan
Guys and Dolls

En musikal om spel 
och kärlek på Broadway

Augusti
Normandie, Bretagne och Paris

19 – 28 september
Normandie, Bretagne och Paris

Nu är det dags för Julbord
Vi har bussar för stora och små

sällskap. Vi hjälper även till med
bokning av julbord och andra 

aktiviteter

pelletsoutlet.nu

Affärs- & privatresor 
för Er som vill ha personlig 

kontakt o service

Nytorget 1, 442 32  KUNGÄLV • Tel 0303-109 60


