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Vårt minne fungerar 
på olika sätt. Ibland 
kan det vara svårt att 

minnas var man har parke-
rat bilen en timme tidiga-
re, än värre att hitta nycklar-
na när man ska låsa dörren 
på morgonen. Andra saker 
minns vi som igår, även om 
det hände för 25 år sedan. 
Mordet på Sveriges dåva-
rande statsminister, social-
demokraten Olof Palme, är 
en händelse som fortfarande 
känns färsk. Jag kan i detalj 
redogöra för vad jag gjorde 
den morgonen, hur jag fick 
beskedet och vad jag tänkte. 
Det var en dramatisk hän-
delse att vår statsminister 
sköts på öppen gata i cen-
trala Stockholm. Jag skulle 
cykla ut med 300 färska fral-
lor till boende i Madenom-
rådet i Älvängen, vilket var 
den tidens inkomstkälla. Jag 
var på plats i bageriet strax 
före klockan fem på mor-
gonen och möttes av farsan 
som berättade att Palme var 
död, skjuten i ryggen. 

Strax därefter kom nyhe-
terna i radion, det var en 
av de första sändningarna. 
Nyhetsrapporteringen var 
knapphändig och det fanns 
ingen information om 
varken gärningsman eller 
motiv. 25 år senare vet vi 
fortfarande inte mer. Rätt 
kusligt med tanken på att det 
är vår en av de mest omska-
kande händelserna i vårt 
lands historia. Fast det skulle 

ha kunnat vara annorlunda. 
Hade Hovrätten dömt 
Christer Pettersson som 
pekats ut vid två olika tillfäl-
len av Lisbeth Palme som är 
ensam om att ha sett mör-
daren. Nu friades han och 
därför är mordgåtan fortfa-
rande olöst. Personligen är 
jag fundersam kring varför 
Lisbeth Palmes vittnes-
mål inte vägde tyngre. En 
händelse som skakat om så 
många och väckt så mycket 
starka känslor måste själv-
klart ha givit även henne en 
stark minnesbild av det som 
hände. Om vi är många som 
minns exakt vad vi gjorde 
vid tidpunkten för mordet, 
så tror jag hennes bilder är 
ännu mer detaljrika. 

Nu lyckades polisen 
aldrig hitta tillräckligt med 
fällande bevis och inte heller 
ett motiv som höll hela 
vägen för att Christer Pet-
tersson skulle kunna dömas. 
Därför är mordet fortfa-
rande olöst.

Det finns en lösning på 
att inte låta det hända 
igen. I London finns det 
övervakningskameror 
i varje gatuhörn, 
på tunnelbanan, 
i bussen och i 
butikerna. Det 
är en fråga 
om säkerhet 
och största 
möjliga 
trygghet. 
I Sverige 

är övervakningskameror 
ständigt uppe till diskussion. 
Vår personliga integritet är 
hotad sägs det. Hellre det än 
att bana väg för kriminella 
gärningar, säger jag. Den 
som har rent mjöl i påsen 
har inget emot övervak-
ningskameror så länge det 
sker på allmän plats och 
med samma bevakning som 
i London hade Olof Palmes 
mördare inte varit okänd 
idag.

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

Kent Hylander
VD
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

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

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

Michel Berndtsson
Marknad
0700-92 20 31
michel@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

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

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

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 utnyttjas 

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

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

alekuriren  |   nummer 8  |   vecka 9  |   20112

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Välkomna till 

SKTFs
ÅRSMÖTE

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
• Val av styrelse 
• Närvarolotteri
• Förtäring

Anmälan senast 16 mars till 
sktf@ale.se 

Onsdag 23 mars kl 17.00 
Cafeterian 
Kommunhuset, Alafors 

Välkomna!
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Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

KUPAN har

NYA ÖPPETTIDER
FR.O.M. 7 MARS

Måndagar - stängt
Tis-fre - 10-18

Lördagar 10-14
Lunch 13-14 (ej lördagar)

s

VÄLKOMNA!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Palme är skjuten

Emil Lindén  0303-333 736

Hemsida?
Exponeringen på nätet blir allt viktigare.
Att alltid vara sökbar och att ge kunderna 
chansen till nödvändig information om ditt 
företag är ett måste. Är hemsidan gammal 
och tråkig, eller har du kanske inte
skaffat någon?

Alekurirens lokala IT-avdelning producerar 
snabbt och enkelt en hemsida efter dina 
önskemål.
Vår prisidé: 4 900:- (startsida + 4 undersidor).
Har du redan en hemsida som behöver 
utvecklas hjälper vi gärna till. 

Kontakta gärna våra 
webbavdelning redan idag!

Nol företagscenter
Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Svårt att hänga med
i radiosporten?


