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Då sätter vi punkt för 
en lång och inne-
hållsrik vår. Nästa 

tidning kommer i mitten 
på juli, om tre veckor. Det 
är en ledighet som tas emot 
med tacksamhet. För första 
gången som ledarskribent 
är jag faktiskt riktigt trött 
på att ha åsikter. Det trodde 
jag aldrig skulle hända! I 
en ledare som så många tar 
del av måste du alltid re-
flektera över hur texten 
kan tolkas. Det kan ju fak-
tiskt vara så att någon inte 
håller med och då bör du 
veta skälet till din argumen-
tation. Du måste med andra 
ord tänka efter före. Det är 
faktiskt en skyldighet som är 
mer viktig att förhålla sig till 
när det gäller tryckta medier 
än andra. Den moderna-
re formen, de digitala sociala 
medierna, till exempel Face-
book erbjuder en snabbare 
konversation och därmed 
också en chans att omgåen-
de rätta till en åsikt eller en 
kommentar. Å andra sidan 
tillhör jag en generation 
som inte tar Facebook på 
samma allvar som en tryckt 
ledarsida. Helt galet egentli-
gen, för oavsett var du skri-
ver dina åsikter så bör du ju 
veta varför du tycker som 
du gör.

Jag uttryckte på min pri-
vata Facebook en spontan, 
låt vara något provocerande, 
åsikt om Anders Behring 
Breivik och hans advokat 

förra veckan. Eftersom för-
svaret påtalade "nödvärn" 
för den åtalade vars erkända 
gärning innebar slutet för 69 
barn och ungdomar föreslog 
jag med dramatik att både 
advokaten och gärnings-
mannen borde hängas. Att 
ens yttra orden "nödvärn" 
inför öronen på alla anhöri-
ga borde vara straffbart.

Självklart är jag mycket 
medveten om allas rätt till ad-
vokat och en rättvis process 
helt enligt våra demokratiska 
lagar, men när någon så bru-
talt bryter mot vårt gemen-
samma regelverk kände jag 
spontant att rätten till rät-
tigheter inte borde vara så 
självklar. Det blev självklart 
ett himla liv. Kändes som om 
hela Facebook kokade under 
midsommar. Det var inte me-
ningen, men jag är glad för 
att den ägde rum på Face-
book och att det gick att svara 
tämligen snabbt. Hade jag ut-
tryckt samma sak i tidningen 
hade det tagit en vecka innan 
jag haft möjlighet att bemöta.

Som tur är har jag inte 
lika många läsare på Fa-
cebook som i tidningen.

Mitt något sponta-
na och känslomäs-
siga utspel med 
krav på "häng-
ning" är kanske 
ändå ett bevis 
på trötthet. 
Att inte alltid 
orka över-
väga konse-

kvenserna av en åsikt. Det 
kan med andra ord vara läge 
för ett par lata dagar helt utan 
beslut och reflektioner.

Vi kan ånyo med stor glädje 
konstatera att aleborna, för-
eningslivet, skolor, förtro-
endevalda, svenska kyrkan, 
smyrnaförsamlingen och nä-
ringslivet starkt har bidra-
git till att göra livet lättare 
för 100 fattiga barn i Molda-
vien. Årets insamling är inte 
på kronan färdigräknad, men 
kommer att landa runt 7500 
euro (cirka 71 000 kronor).
Fantastiskt!

Trevlig sommar och grilla 
även om det regnar...
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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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Att sluta med drickandet är, anser vi 
bara en början.
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Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80
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SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com
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Nordiska  
för seniorer
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www.nordiska.fhsk.se

ALE TORG

Morgonkaffe

Gäller kl 08-11
 kr

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

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

TYGLADAN
VAXDUK fr. 30:-/m  MARKIS 95:-/m

ÖLJETTKAPPMETERVARA 50:-/m

LINNEVAXDUK 149:-/m 

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p

Gilla oss på 
Facebook!

BLÅBÄR - LINGONBILEN
Nyplockade rensade blåbär, hjortron, lingon, 

allt efter mognad, litervis eller hela lådor. Nykokt 
hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- och 

tranbärssylt (60% bärhalt). 

Säljes från lastbil VARJE LÖRDAG fr 21/7  
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. (ingen förbeställning)

 070-298 39 40, 0708-26 61 34

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

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

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren


