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en ny specialitet
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– en specialitet!

Lämnade kvar i regn 
och blåst efter sensom-
marens varma dagar 

finns det bara en sak att göra: 
Utnyttja höstrusket till nå-
gonting bra. Så här en bit in i 
oktober månad har verksam-
heterna kommit igång och vi 
kan konstatera att nystarter-
nas tid är kommen. 

I tisdags kväll besökte jag 
OK Alehof uppe vid Dam-
mekärr för att vara med när 
startskottet ljöd för den första 
av sex deltävlingar Kvantum-
serien. Terränglöparna bakom 
startbandet var rejält taggade, 
trots mörker och regnskurar. 
Stämningen som skapas när 
200 idrottare samlas på ett 
och samma ställe är något all-
deles speciellt. Fokuset ligger 
lika mycket på gemenskapen 
som på själva prestationen. 

Någon som, av just dessa 
skäl, har hållit på med orien-
tering i över 70 år är Isidor 
Andersson från Älvängen. 
Med hela 93 levnadsår bakom 
sig är han OK Alehofs äldsta 
medlem, men långt ifrån den 
lataste. För honom råder det 
inga tvivel om att motion är 
nyckeln till välmående på alla 
plan. Det inspirerande mötet 
med honom fick till och med 
mig att överväga ett besök i 
träningshallen. 

För att gå från en uppstart 
till en annan, så har jag även 
hälsat på i årskurs ett på 
Nödingeskolan. Tre år har 
gått sedan man introducerade 
de så kallade en-till-en-dato-
rerna på Ales lågstadieskolor 
och nu börjar man se goda 

resultat. Det menar läraren 
Britt-Marie Hagman som 
redan från början varit mycket 
positiv till utvecklingen. Hon 
har även arbetat som IT-
guide i kommunen. I somras 
åkte hon till Gotland för att 
medverka i en paneldebatt 
om datoranvändning i yngre 
åldrar under Almedalsveckan. 
Intresset bland åhörarna var 
stort, men hon blev besviken 
över regeringens ljumma 
intresse. Det rimmar dåligt 
med tanke på vilken central 
del datoranvändandet ändå 
har för samhällsutvecklingen, 
samtidigt måste man natur-
ligtvis ifrågasätta på vilka sätt 
barnen påverkas.

Jag ställde mig framför allt 
två frågor inför mötet med 
Britt-Marie Hagman: Är det 
lämpligt att barn surfar på 
Internet? Hur blir det med 
elevernas skrivkunskaper när 
de flesta skolarbeten görs på 
datorn?

Hon menar att ju tidigare 
de lär sig att hantera tekniken 
desto större möjligheter har 
de att kunna använda den på 
rätt sätt i framtiden.

Internet har öppnat upp 
för ett helt nytt sätt att både 
umgås på och hämta mate-
rial ifrån. Bland innehållet 
finns mycket som är långt 
ifrån lämpligt för barn, 
och just därför är det extra 
viktigt att de redan från 
början kommer in i rätt 
tänk. Man jobbar mycket 
med käll-
kritik, och 
de använder 

endast ett fåtal webbsidor. 
Läraren har dessutom ständig 
koll på vad eleverna gör på 
Internet. 

Vad gäller skrivkunskaper 
har hon, tvärtemot vad man 
kan tro, märkt att barnen skri-
ver bättre för hand nu än tidi-
gare. Teorin är att de ser hur 
snyggt det blir på datorn och 
försöker därför att överföra 
layouten även till papperet. 
De traditionella skrivböck-
erna finns kvar på samma sätt 
som förut. Hon är också fast 
besluten om att barn lär sig 
läsa genom att skriva och där 
underlättar datorn. Man kan 
även fokusera mer på innehål-
let än själva utförandet, vilket 
gör inlärningen lättare.

Höstens nystarter kommer 
med många nyttiga lärdomar 
och insikter. Skolor, arbeten 
och fritidsaktiviteter har tagit 
fart på riktigt. Frågan är om 

inte höstrusket 
även för 
med sig 
en extra 
portion 
kreativi-
tet.

Den kreativa hösten är här

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
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

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

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

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

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
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 35  |   vecka 41  |   2011LEDARE2

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. 

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com

Gäller t o m 18/10 2011
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SURTE SISU
Förberedande Årsmöte
Alustava Vuosikokous

Lördag 22/10 kl 14.00

TERVETULOA!

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

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Gul mandel, 
5 och 20 kg förp. Sv äpplen. Morötter, lök. 

Solrosfrö, fodermorötter. Enbärsdricka. 
Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- 

och tranbärssylt (60% bärhalt). 
Säljes från lastbil 15/10: 

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 5/11.
 0708-26 61 34
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ÅRSMÖTE
Tisdag 1/11 2011 kl 1900

Industrivägen 4 Nol 
(följ skylten)

Sedvanlig avmöteshandligar.

För rösträtt krävs medlemskap.

Medlemskap kan lösas vid entrén.

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE


