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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Ordning och reda är 
en förutsättning 
för ett fungeran-

de samhälle. Vissa områ-
den är känsligare än andra 
och måste därför kontrolle-
ras hårdare. Ett sådant ex-
empel är utskänkning av al-
kohol. Frågan är bara när 
kontroll och tillsyn övergår 
till hetsjakt. Fem besök på 
inte ens lika många månader 
anser åtminstone jag är en 
tydlig markering om att här 
letar vi fel och hittar vi dem 
inte första gången så ska vi 
minsann hitta dem gång två, 
tre, fyra eller fem… Jag vet 
en restaurang i Ale som har 
blivit utsatt för detta. Besö-
ken sker av kommunens al-
koholhandläggare och i vissa 
fall med polis, skattemyn-
dighet samt eventuell rädd-
ningstjänst. I det aktuella 
fallet har skattemyndighe-
ten inte haft några synpunk-
ter vid något av de två till-
fällena som de har närvarat, 
inte heller polisen. Kommu-
nen ville vid ett av besöken 
göra gällande att en person i 
lokalen möjligtvis varit över-
förfriskad. Det visade sig 
senare att personen i fråga 
var enormt sorgsen över en 
nära anhörigs bortgång… 

Vad som stör mig är att 
myndigheten med stora re-
surser jagar en liten enskild 
krögare som kämpar för att 
klara sin försörjning. Vill 
myndigheten hellre att krö-

garen med familj ska stå i 
kön till socialen? Därmed 
inte sagt att man ska vara 
släpphänt med reglerna, 
men efter fyra besök utan 
några större anmärkningar 
borde man även som myn-
dighet kunna ge någon en 
klapp på axeln!? Fast inte 
i det här fallet. Istället gör 
man nya kontroller – i hopp 
om att hitta något? Det 
måste finnas gränser. Fast 
vad är egentligen syftet? Att 
den enskilde krögaren de-
finitivt ska bli av med till-
ståndet för att myndighe-
ten misstänker att något är 
fel, men inte kan bevisa det 
genom ordinarie kontrol-
ler? Om det efter fem besök 
fortfarande inte har fun-
nits skäl nog att på plats 
påpeka brister borde 
det väl rimligtvis vara 
skäl att istället lämna 
krögaren i fred. Varje 
besök från myndighe-
ten skapar oro hos krö-
garen som helt up-
penbart gör allt för 
att anpassa sig till 
våra regler. Här 
har vårt samhäl-
le en stor baksi-
da. Vi granskar, 
kontrollerar och 
påpekar brister, 
men hur mycket 
stöttar vi dem 
som i själva 
verket försö-
ker göra allt på 
rätt sätt? Myn-

digheten vet inte ens vilka 
dessa är, för det känns som 
att de istället utgår från att 
alla försöker kringgå lagar-
na och istället för stöd gör 
de tillslag. 

I Ale kommun rider man 
nu så hårt på paragrafer-
na att heliga dansparker där 
incidenter är mycket säll-
synta måste se sina traditio-
ner gå i graven. I anrika Fu-
rulundsparken har myn-
digheten krävt att klubben 
ska avgränsa en redan av-
gränsad park från ölkon-
sumtion på vissa områden. 
Det står säkert i finstilt och 
är lika säkert helt korrekt, 
men av alla dansparker man 

har besökt finns det 
få kommuner som 

tillämpar regeln. 
Man tillämpar 
sunt förnuft!

Sunt förnuft?

Ledare

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 

Bold Printing Borås 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 36
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

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
adam@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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PLATS: Hyresgästföreningen Gården

Södra Klöverstigen 31, Nödinge
Tid: Lördag 29 maj med start kl 10.00

Boka bord? Kontakta oss på 0703-10 86 87

Arrangeras av Hyresgästföreningen-Klöverstigen

Centern i Ale
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LOPPIS
För Världens Barn
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Lördag 5 juni kl 10-15
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– Kaffeservering –

Alla är varmt välkomna!

Garage
Loppis
Hålanda Bygdegård

Söndag 30/5
Klockan 14.00 - 17.00

Cafeteria & Lotteri

Kom & Fynda!

Välkommen!
www.halanda.se

Alvhems IK håller

LOPPMARKNAD
Lördag 29/5 & 

söndag 30/5 kl 10-16
i klubblokalen

Fika finns till försäljning!

Välkomna till Gläntevi och Alvhems IK!
Klubbhuset 0303-33 63 39

alvhemsik@telia.com
Välkomna!

0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

FOTBOLLSGOLFEN
ÄR I FULL GÅNG!


