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Om syftet var att få upp-
märksamhet så lyck-
ades man, men om 

tanken var att också säga något 
så är misslyckandet minst lika 
katastrofalt som resultatet av 
det man valde att göra för att 
få alla blickar riktade åt ett och 
samma håll. Skadegörelsen i 
Nol har har rört upp en hel 
kommun. Mailboxen fylldes 
snabbt under helgen. Ska jag 
vara riktigt ärlig så rådde det 
mer eller mindre lynchstäm-
ning. Med lite distans förvånas 
jag mest över det faktum att 
det går att orsaka sådan om-
fattande skada utan att någon 
varken har sett eller hört 
något? Om nu någon råkar 
veta något och inte delger 
detta vill jag nog beteckna det 
som minst lika ynkligt som 
dådet i sig. Jag håller förvisso 
med Samhällsbyggnadsnämn-
dens vice ordförande Tyrone 
Hansson (S) om att något 
måste ha gått snett när någon 
väljer att uttrycka sig så här, 
men frågan är på vilket sätt 
tillvaron blev bättre för gär-
ningsmannen/männen efter 
skadegörelsen. Mycket tyder 
på att förövarna har använt en 
så kallad nödhammare som 
sitter i bussarna som trafike-
rar kommunen. Det betyder 
samtidigt att de skyldiga är 
kunder i kollektivtrafiken och 
då undrar man i samma stund 
med vilken glädje de väntar på 
bussen endera dagen i en sön-
derslagen busskur i regn och 
rusk? Med andra ord gör de 
knappast livet lättare för sig 
själva heller.

Nu tar det återigen tre till 
sex månader innan bullerskyd-

det är helt igen. Fram till dess 
framstår kommunen som en 
vandaliserad förort, utan fram-
tidstro. Det påverkar helhets-
intrycket och för en kommun 
som drömmer om att växa är 
det förödande. Vem vill flytta 
till en sådan plats? Vem vill 
etablera i en kommun där inte 
ens en busskur får stå i fred?

Alla vi som har haft besök av 
någon avlägsen vän, som inte 
har kunnat följa utvecklingen i 
Göta älvdalen på nära håll, vet 
hur de reagerar. De är över-
väldigade, imponerade och 
mycket positiva. ”Det är ju ett 
helt nytt Ale som växer fram och 
vad snyggt det har blivit”. Det 
glasade bullerskyddet är en 
viktig detalj i helheten och som 
den tidigare stadsarkitekten 
i Ale sa på presskonferensen 
efter sabotaget, så är det en 
viktig och bärande punkt i hela 
infrastrukturutbyggnaden. 
Arga alebor som med fasa ser 
hur hundra tusentals kronor 
slås sönder höjer nu rösten för 
att bygga träplank istället. De 
är beredda att ge upp, men jag 
hoppas att den sidan inte får 
vinna. Det skulle göra Ale och 
hela Göta älvdalen till en enda 
lång korridor, där du varken 
ser eller upplever något mellan 
Göteborg och Trollhättan. 
Glasets fördel är att vi ser var-
andra från båda sidor. Vi ser 
och upptäcker våra samhällen, 
företag och boende. Det har 
stora fördelar och dessa måste 
vi vara rädda om. Tänk att 
få svara att det är vi som 
bor på andra sidan planket 
mellan Göteborg och 
Trollhättan. Nej, dessa 

destruktiva krafter ska inte få 
segra.

Pressfeldt var tveksam 
till att visa upp verktyget som 
gärningsmännen använder, 
men jag hävdar bestämt att 
vi inte ska gömma något i 
den här debatten. Tvärtom, 
vi ska ta den! Vi ska också 
berätta vad som händer med 
passagerarna i bussen som i 
händelse av en trafikolycka inte 
hittar nödhammaren. Vi ska 
också berätta för kommande 
generationer vart samhällets 
gemensamma resurser har 
tagit vägen, varför vi måste 
spara i skola, vård och omsorg, 
varför pengarna aldrig räcker 
till allt det roliga vi vill göra. Vi 
ska inte dölja någonting. När 
alla förstår allvaret i det som 
händer kan vi börja angripa 
orsakerna och förebygga att 
det händer igen. 

Det finns absolut inga 
ursäkter till dessa vansin-
nesdåd, möjligen en sorglig 
förklaring. Den kan jag säkert 
köpa, men bara om veder-
börande själv tar ansvar för 
sitt handlande. Efter det kan 
jag till och med tänka mig att 

erbjuda en 
andra chans.

Ett katastrofalt misslyckande

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 

är miljödiplomerad
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Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se
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Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
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Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se
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Fotograf
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Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se
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Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
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Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
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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

LEDARE2

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. 

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:-
NYA VÅRTYGER HAR KOMMIT IN!

GARN & SYBEHÖR
FLEECE 65:-/m, PÄLS 180:-/m

NYA BARNTRIKÅER ”flodhästar” & ”moln” 135:-/m

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86 

WWW.ZATABYGG.SE

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • 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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Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Lunch fr o m 5/3

À la Carte

Sön-tor 11-21 • Fre 11-24 • Lör 12-24

Öppettider:

Fullständiga 

rättigheter

Trubadur
Ken Bee

Lördag 3/3

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!
Klipp ut annonsen och 
ta med till DocMorris  
i Bohus så får du
30% rabatt 
på Sea Buckthorn 
Creamy Bodywash 
från Weleda. 
Gäller t.o.m. 2012-03-31

Öppettider
Vardagar 08-19 Lördagar 10-16

Medicinsk 
fotterapeut
Tel: 0707-144 577

Göteborgsvägen 217 (i Bohus 
servicehus) www.wallsfotvard.se

Walls�������

����������	
����
������������
��

�������
�	
�������������������

��������������	������
����

��

��� �
���
	
����	���	
��������	��	
��	�������
		

�������
����	���	����
����

������������
��������

�������	
��

Nödingevägen 7, Aletorg, 
www.alebokhandel.se

BOKREA
25:- massor av böcker 

både till stora och små


