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Förväntan, förhands-
tips, diskussioner, för-
våning, irritation, för-

undran och ifrågasättan-
de. Experter, idioter, idoler, 
supportar, huliganer, hjältar 
och syndabockar. Ett av vår 
nutids största idrottsarrange-
mang, EM i fotboll, har spar-
kat igång. Sidorna av den tur-
neringen är lika många som 
veckans tidning. Åsikter-
na likaså. Du kan inte öppna 
en tidning utan att möta en 
rubrik från EM, inte heller slå 
på radion utan att en expert 
ska säga sitt, inte heller slå 
på teven utan att någon ska 
le mot dig och påstå sig vara 
bättre vetande kring hur dessa 
huvudrollsinnehavare i shorts 
tänker före, efter och under 
match. Tack, du däruppe för 
att jag älskar denna sport, 
annars vet jag inte hur man 
hade överlevt dessa veckor 
som nu kommer. Med dessa 
rader vill jag visa lite sympa-
ti med de människor som fak-
tiskt inte beundrar den runda 
bollens konster.
När Sverige ikväll går in 
i turneringen mot Ukrai-
na stannar en hel nation mer 
eller mindre upp. Varför kan 
man fråga sig? 22 personer i 
samma typ av plagg springer 
runt och jagar en och samma 
läderkula. Kommentatorer 
och experter slåss om att le-
verera den vassaste repli-
ken och att se den minst vik-
tiga detaljen. "Såg du yttersi-
dan?" "Han löper med härlig 

energi". "Lägg den med snö 
istället!" Hur det sistnämnda 
ska vara möjligt i 30 graders 
hetta kan ju alltid diskuteras. 
Tänk allt detta engagemang 
för något som började som 
en lek på en grusplan någon-
stans. Idag är det ett av värl-
dens bäst betalda yrken...
Som sagt jag gillar det, så jag 
gråter inte, men jag har full 
respekt för de som undrar vad 
det är vi gapar om och hur 
vi plötsligt kan sitta stumma 
bara för att en spelare med fel 
tröjfärg gjort något bra.

Det har varit en intensiv 
vecka och för oss ställer alltid 
en röd dag till det. Plötsligt 
går det inte att nå folk. De 
går tidigare dagen före röd 
dag och en del valde dess-
utom att ta ut klämdagar, 
vilket jag också har förståel-
se för. Det hade jag nog också 
gjort om jag kunnat. Hur som 
helst så blir det besvärligt 
och veckan blir sönderhack-
ad. Jag hade som ambition 
att hinna följa upp mötet om 
vindkraften. Jag kände att 
jag var skyldig det efter 
förra veckans rappor-
tering. Den skapade 
många reaktioner 
och mejlen gick 
varm. Som ni 
ser har vi haft 
att göra. Tid-
ningen är mer 
än fullma-
tad och tiden 
rann ut.

Jag vill dock berätta att mö-
tesledningen inte delade min 
uppfattning om mötet. Det 
gjorde inte heller företa-
get Vind i Ale AB. Det är då 
självklart för oss att spegla 
deras bild av mötet. Jag har 
fått kritik för att ha tagit ställ-
ning och har framställts som 
en motståndare till vindkraft. 
Det var inte min mening och 
ärligt talat så har jag ingen 
personlig uppfattning om 
vindkraft. Jag har inte behövt 
ta ställning för det har inte 
berört mig. Däremot var 
jag förvånad över hur vind-
kraftsfrågan i Ale behandlats 
och jag uttryckte stor förvå-
ning över hur de boende som 
nu riskerar att påverkas av en 
vindkraftsutbyggnad har be-

mötts.

EM – inget för alla

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
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

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. 
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DDDAAAGGGEEENNNSSS LLLUUUNNNCCCHHH

Gäller kl 11-14
 kr

ALE TORG

Mån-fre: 8-19 Lör-sön: 10-16 • Tel: 0303-22 90 90

VARMT PÅ KONTORET?
Vi fi xar ett bättre arbetsklimat!
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TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!
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Nytt & Begagnat i Nygård
Lågpris nära dig

Takplåt 2 sortering , markrör, 
dräneringsrör, samt slang, 
vvs-material, hygienartiklar, 
hushållspapper samt toalettpapper, 
el- material, hund och kattfoder, 
rengöringsmedel, grillkol, mm.

Vi har även begagnat inom vitvaror 
samt wc-stolar, handfat med mm.

PS. vi köper in beg vitvaror.

Vägbeskrivning: kör till Lödöse ta av 
mot Nygård ca 4 km vid skylten ”Nytt & 
Begagnat” ta höger. tel: 0520-662041

Tinnsjöns 
fiskevårdsområde

 håller ordinarie årstämma 
hos Svante Morgan i Kilanda

Fredag 29 juni kl 19.00

Välkomna!                Styrelsen

Med vår 170-åriga erfarenhet och lokala 
närvaro kan vi tryggt och säkert erbjuda för-
säkringslösningar som passar dig.   
Dessutom är våra mest nöjda kunder de som 
råkat ut för en skada. Ring oss eller någon av 
våra kollegor på 0520-49 49 00, så hjälper vi 
dig. 

Lennart Svensson, Säljare Företagsförsäkring 
Björn Andersson, Byggtekniker 
 

Trygghet hela vägen.
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Här fi nner Du 
krämen med 
Kunzeaolja  

som myggen            
gärna undviker!

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå


