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En rättighet att tacka nej 
till gratistidningen? 
Självklart ska det vara så, 

men dagens regler gör att gra-
tistidningar går som samhälls-
information och ”Nej tack till 
reklam” gäller alltså inte dessa. 
Det medför helt enkelt att du 
inte själv kan bestämma om du 
vill ha gratistidningar eller ej. 
Det här problemet uppmärk-
sammade Sveriges Television 
i programmet Plus. Posten 
lovade i sändning att ligga 
på för att få till stånd en änd-
ring, det vill säga återge med-
borgarna rätten till sin brevlå-
da. Det betyder att branschen, 
de som distribuerar gratistid-
ningar, ska ta fram en skylt 
som säger ”Nej tack till gratis-
tidningar”. Innan man even-
tuellt sätter upp denna skylt 
ska man veta vad det innebär. 
Programmet Plus utgick från 
Stockholm och den problema-
tik som finns där med ett stort 
utbud av reklam och gratistid-
ningar. Det lät nästan som att 
ingen vill ha hem en tidning. 
Det må vara sant i huvudsta-
den, men ute på landsbygden – 
låt oss ta Ale som ett exempel – 
där gratistidningen Alekuriren 
är detsammma som lokaltid-
ningen och en viktig budbära-
re av allt som händer i samhäl-
let. Här är det snarare tvärtom, 
alla vill ha tidningen och är 
tacksamma för att den är gratis. 
SVT:s vinkling var därför inte 
helt perfekt. De vägrade ta upp 
det andra perspektivet – gra-
tistidningen som lokaltidning. 

De gratistidningar som knappt 
har något redaktionellt inne-
håll försätter de lokaltidningar 
som trots allt klassificeras som 
gratistidning i en svår situation. 
Skulle du som alebo sätta upp 
”Nej tack till gratistidningar” 
på din brevlåda innebär det att 
du inte längre får tillgång till 
Alekuriren och de lokala nyhe-
terna. Jag tror inte alla är med-
vetna om det. Många lokal-
tidningar som distribueras till 
alla ses inte som en gratistid-
ning utan mer som lokal sam-
hällinsformation. Därför vill 
jag redan nu flagga för att vara 
uppmärksam kring vad det 
innebär att sätta upp en even-
tuell framtida skylt på lådan. 
På redaktionen i Älvängen är vi 
stolta över att hittills aldrig fått 
ett samtal om att någon i vårt 
spridningsområde har önskat 
att slippa tidningen. Det borde 
med andra ord finnas en skylt-
variant med texten: ”Nej tack 
till gratistidningar – men gärna 
lokaltidningen”. Jag är rädd för 
att det inte blir så, därför måste 
ni tänka efter före en eventu-
ell skylt sätts upp. Sammanfatt-
ningsvis gäller att skylten ”Nej 
tack till gratistidningar” säkert 
kan vara befogat i storstan 
där många aktörer konkur-
rerar, men i Ale inne-
bär samma skylt att ni 
inte får er lokaltid-
ning. Jag rekom-
menderar er därför 
att inte skylta 
på brevlådan. 
”Nej tack 

till reklam” kan ni fortfarande 
välja, den omfattar inte gratis-
tidningar än så länge.

Posten sa i SVT att de tror 
att förändrade regler för utdel-
ning av gratistidningar kan 
vara framme inom ett antal 
månader.

Papperstidningen är fort-
farande oslagbar i sin form, 
men för de som inte har någon 
brevlåda i Ale eller som kanske 
är på jobbet och inte kan hålla 
sig är www.alekuriren.se ett bra 
tips. I förra veckan lanserade 
vi vår nya digitala plattform. 
Titta gärna in på hemsidan 
och upptäck alla fördelar. Vår 
målsättning är nu att jobba 
betydligt hårdare med tätare 
uppdateringar via nätet. Ett 
nytt system förenklar detta 
arbete, dessutom fortsätter vår 
satsning på webb-tv.

Kör utan skylt!

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 9  |   vecka 10  |   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. 

POTATIS – ÄPPLEN – SYLT 
King Edward, Asterix, Gul mandel, Blå Mandel 
m.fl. 5 och 20 kg förp. Morötter, lök. Solrosfrö, 

fodermorötter. Hjortron- lingon- och tranbärssylt 
(60% bärhalt). Enbärsdricka. Även KRAV-potatis. 

Sättpotatis flera sorter. Säljes från lastbil 

LÖRDAG 12/3: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

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

Nästa tur 9/4 0708-26 61 34
Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 

Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
- ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-P

-  HISSGARDINER  FR. 139:-
- TEXTILIER FÖR PYSSEL
- MYSBYXOR 105:-/PAR
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ÅRSMÖTE
Måndag 14 mars kl 18.30 
i musiksalen, Ale Gymnasium

Efter årsmötet kommer den kände 
naturfotografen från Vårgårda

Tore Hagman att visa sitt bildprogram

”Nära och långt borta”

i Ale håller

Alla -även icke medlemmar 
är Välkomna!

i samarbete med:

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

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)
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Pensionärer 
& barn 200:-
Herr 220:-
Dam 240:-

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING

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
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FOTOGRAF 
Lottis Lindström 
0303-24 98 80 

Nytorget 1, Kungälv

ord.pris 1350 kr

Boka din fotografering senast den 30 mars och 

du får 8 bilder med 335 kr rabatt.

Boka-tidigt-rabatt!

Student & Bal


