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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Förra veckans ledare 
om att förbjuda mobi-
len i grundskolan ska-

pade stora reaktioner och 
många gjorde som jag bad 
dem, mejlade och gav mig 
sin åsikt. När man sticker ut 
hakan får man vara beredd 
att ta kritik – oftast nega-
tiv – ty de som håller med 
hör sällan av sig. Den här 
gången bröts mönstret. En 
övervägande del av alla er 
som givit respons har hållit 
med. Vissa har varit så över-
ens och känt sig så lätta-
de över att frågan aktualise-
rats att det till och med har 
kommit blommor, vykort 
och choklad till redaktionen.
En del synpunkter är särskilt 
värda att kommentera. Kjell 
skrev om den okända risken 
som vi utsätter barnen för 
med mobiltelefon, nämligen 
de eventuella konsekvenserna 
av strålningen, som ännu inte 
är helt kartlagda. Tänk om 
det är sant att det finns en för-
höjd risk för barn vars hjärnor 
och kroppar ännu inte är helt 
utvecklade. Vem vill ha det på 
sitt samvete? Det blir ju inte 
bättre med vetskapen om att 
barn egentligen inte behöver 
någon mobiltelefon. Det är 
bara ett påfund som omvärl-
den kommit med. Ett påfund 
som de själva inte har tagit 
ställning för.

Helena skrev om barns 
sömnsvårigheter, som dess-
utom riksmedierna rapporte-
rade om i helgen, och ansåg 

sig se en koppling till mobil-
telefonen.

De som inte håller med om 
ett eventuellt förbud hävdar 
att mobilen bör ses som ett 
verktyg i skolan. Visst, men då 
måste man fråga sig om det är 
ett nödvändigt verktyg? Vad 
är det barnen inte kan lösa 
utan en mobil i skolan? Jag 
är rädd för att dessa svepskäl 
bara är ett försök att skapa 
behov och skydda sig från att 
behöva ta ställning för eller 
emot mobiltelefon i skolan.

Alla jag har mejlat med i 
veckan har varit överens om 
att telefonen skäl uppmärk-
samhet och i vissa fall stör 
ordningen. Jag är ledsen, 
men jag tror inte att mobil-
telefonen tillför grundskolan 
en ny dimension. Det finns 
för mycket på minussidan. 
Jag tror att den första grund-
skolan i landet som förbju-
der mobiltelefoner under 
skoltid kommer att vinna 
all respekt. På sikt kommer 
även elever att uppskatta be-
slutet. Det är jag helt överty-
gad om.

Jag tror även vi vuxna 
som inbillar oss att vi 
kan förhålla oss till 
nallen skulle må bra 
av mobilfria zooner i 
vardagen. Platser och 
stunder  på dygnet då 
vi helt enkelt inte är 
anträffbara. Det är 
faktiskt ganska skönt 
att glömma bort den 
emellanåt eller trots 

alla pip låta batteriet få dö ut. 
Har ni tänkt på det, att varje 
gång det har hänt, så har 
världen trots all oro inte gått 
under och någon större skada 
hinner sällan inträffa.

Tack alla ni som har reage-
rat och argumenterat för era 
åsikter. En del berättelser har 
varit komiska. Någon funde-
rade om varför det ofta finns 
lika många mobiler som kaf-
fekoppar på ett café. I regel 
är man där och fikar med en 
vän – eller är det en illusion? 
För de flesta verkar ju sitta 
och vänta på att någon annan 
ska höra av sig – en bättre vän 
kanske? Eller varför går man 
på café med en vän om man 
egentligen är mer fokuserad 
på att vara tillgänglig för de 
man inte är där med...

Åsikter om nallen

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

på Lödöse Museum 

Söndag 6/12 
kl 11-15

SLÖJD & KONSTHANTVERK 
KRING ÄLVEN

Jul
marknad

Är du också trött 
efter jobbet?

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

w w w.r ival re lax .se

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

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Starrkärrs Centerkvinnor 
inbjuder till

Grötfest
måndag 14 dec kl 18.00
i Starrkärrs Bygdegård 
Tag med en vän och kom!

Anmälan till Gun på 74 51 22 eller
 Evy på 74 50 51

Varmt välkomna!

Beteendevetare
Relationsrådgivning

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

Privat läkar-
mottagning

Vi har stängt för julhelgen 
fr.o.m. fred. 18 december.
Vi öppnar åter tors. 7 jan. 

Vaccinationer
Hälsoundersökn. och intyg 
Välkomna åter för:

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ
King E, Snöboll, Asterix, Gul mandel, 

5 och 20 kg förp. Morötter, lök, Sv äpplen. 
Fodermorötter, solrosfrö. Enbärsdricka. Nykokt 

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

lastbil LÖRDAG 5/12 Nol intill Shell (Tudor) 13.30, 
Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa  tur 16 jan 2010. 
0708-26 61 34 (Ingen förbeställning)

Affärs- & privatresor 
för Er som vill ha personlig 

kontakt o service

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

Catering Mat 
& Människor

gg
Allt du behöver för festen
eller annan sammankomst

Beställ jultallrik,
bufféer, smörgåstårtor m.m.
Restaurang Noblessen 

EKA Bohus • 031-58 71 81
ing-marie.brander@iss-fs.se

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

Dags förDags för 
Julbadet!Julbadet!

Kom till oss och bada bastu och badtunnaKom till oss och bada bastu och badtunna 
med möjlighet till kalldopp i poolen.med möjlighet till kalldopp i poolen.

Vi bjuder på glögg till badet!Vi bjuder på glögg till badet!

BAD + JULMAT INKL. LÄTTDRYCK

360:-/pers.
Min. antal  8 pers.

Vardagar 11-21, lörd-sönd 12-21

GÖTT MOS
Gatukök

Julerbjudande:
25% rabatt

Ale Torg • 0303-971 40


