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HÅLL ETT 
VAKANDE ÖGA!
Övervaka butiken, kontoret, hemmet eller varför inte båten  
eller sommarhuset. Allt via internet och mobilen, från alla delar 
av världen. 

Vi har larmpaket till bra priser!

FRÅN

179:-
Gäller privat. 
Kamera tillkommer

För företag/butiker 
från 295:-/mån  
inklusive kamera.

/mån

För mer info – ring oss. 
Ola Johansson  031-757 81 01

Per Johannesson 031-757 81 02 
www.intellisight.se

TRYGGA  

DITT HEM INNAN 

SEMESTERN!

579:-/st

www.meca.se

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 • ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)
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VÅRT 
PRIS
MONTERAT & KLART!

Ä L V Ä N G E N

Jag ligger ensam på vandrarhemmet i 
Linnéstan och tar igen mig efter en in-
tensiv dag som lägerledare för ung-

domar med olika funktionsnedsättning-
ar. Umgänget med dessa unika ungdomar 
har avväpnat mig totalt; allt som krävs för 
att de ska känna sig lyckliga är att få träffas 
och att få prata med varandra.

Deras kommunikationsproblem är svåra 
men när de väl kommer över den tröskeln 
så lämnas inget över för yt-
lighet; alla ideal är bort-
skalade och det enda som 
räknas är hur man är som 
människa.

I detta underbara till-
stånd så slår jag på teven 
och sugs rakt ned i den 
kommersiella smältd-
egen av materiell status 
och retuscherad yta igen. 
Efter att äntligen ha fått stiga ur min van-
liga värld för en stund, där jag speglar 
mig ängsligt och hoppas att jag duger så 
öppnas detta mörka helveteshål i heltäck-
ningsmattan igen.

Reklamen i tv-rutan stoltserar med tråd-
smala människor som skjuter av bländvi-
ta leenden och budskapet går inte att miss-
tolka; Du duger inte som du är. Människo-
kroppen är ett projekt som aldrig kan full-

bordas, vi ska tvätta bort alla våra fläckar 
tills vi blir kliniskt rena robotar som alla 
kan älska.

Min generation måste vara den första 
där alla har gymkort så att vi kan springa 
dit och lindra vår ångest. När vi inte orkar 
försöka att leva upp till samhällets idealbild 
längre så finns det andra botemedel; sprit, 
knark och datorer.

Jag orkar inte mer; jag tänker inte försö-
ka ställa mig i ledet längre, 
jag har vandrat runt på 
dessa meningslösa vägar 
helt tom i magen alldeles 
för länge. Jag vägrar köpa 
er skit. Ni kan ta era trä-
ningskort för fastare stjärt, 
era spinkiga modeller i 
märkesjeans, era vitmålade 
tandkrämer och era förban-
nade träningsredskap och 

gömma dem i skogen.
Det är konsumtionssamhällets fel att vi 

ägnar oss åt självsvält och missbruk. Över-
allt lurar idealmänniskan som en äcklig räv 
och vill profitera på vår dåliga självkänsla.

Tidigare ungdomsgrupper har skande-
rat Krossa kapitalet, men nu är det vår tur 
att resa oss och låta våra ord spridas över 
vårhimlen: Krossa idealet. Vi duger.

Marcus Berggren

Krossa idealet – vi duger

Överallt lurar idealmän-
niskan som en äcklig räv 
och vill profitera på vår 

dåliga självkänsla.
Marcus Berggren

Modeinspirerad fondkväll!
NÖDINGE. Fonder och 
mode – kan det funka?

Ja, det var till och 
med en tämligen träff-
säker kombination.

150 personer tog del 
av Handelsbankens 
unika koncept.

Handelsbankens tre kontor 
i Ale bjöd in aleborna till en 
modeinspirerad fondkväll 
med de senaste trenderna. 
Erik Wadström, en av ban-
kens främsta marknadsanaly-
tiker, gav tänkvärda tips om 
att inte nödvändigtvis samla 
alla ägg i samma korg. Efter 
det väntade en färgglad och 
innehållsrik modeshow, där 
lokala företag inom konfek-
tion, hårvård och optiker 

visade upp vad som gäller i 
sommar och vår.

Fler bilder hittar du på 
Alekurirens hemsida.

Tina visade en ny kollektion kläder från 
Ljuva Hem på Ale Torg och Rikard från Han-
delsbanken i Nödinge var uppklädd av Team 
Sportia.

Foto: Allan Karlsson

Erik Wadström, en av Handelsbankens främsta marknads-
analytiker föreläste på fondkvällen i Ale gymnasium.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Handelsbanken testade nytt grepp

Käder i alla dess former och för alla kön. Här visar Älvängens Manufaktur upp delar av sitt 
utbud.                  Foto: Allan Karlsson


