
Nej, det är ingen rolig 
artikel att skriva. 
Alekuriren ham-

nade i blickfånget i förra 
veckan efter publiceringen 
av den häktade 31-åringen 
från Älvängen som nu miss-
tänks för barnpornografi -
brott och våldtäkt mot barn. 
Det fanns läsare som kom 
fram och "gratulerade" till 
en bra artikel... Jag förstår 
fortfarande inte vad de me-
nar. "Det måste väl vara kul 
att bli citerad i nästan varje 
etablerat media?".

Kul? Det är ju djupt 
tragiskt. Artikeln och dess 
innehåll är det mest bekläm-
mande och vidrigaste jag 
tvingats skriva om under 
mina år på redaktionen. 
Tidigt hörde vi talas om 
vad som hänt, men ämnets 
karaktär fick oss att bromsa. 
Till skillnad mot sociala 
medier och internet i all-
mänhet så tillämpar vi etik 
och moral inför varje enskild 
publicering. När vi förstod 
att det började viskas på 
byn och att den version som 
gick där inte stämde överens 
med åklagarens misstankar 
samt starka bevismaterial 
bestämde vi oss för att ge 
en saklig redogörelse om 
vad som hänt. Jag har i den 
mån det har varit möjligt 
försökt skydda vedebörandes 
identitet, men väsentlig fakta 
måste självklart fram. På en 
rad forum på internet lägger 
man ut både namn och bild, 
vilket skrämmer mig. Det 

vittnar dels om dålig kun-
skap, då det faktiskt kan bli 
förtal om han visar sig vara 
oskyldig, dels på en brist 
på respekt inför 31-åring-
ens närmaste. Det är inte 
den misstänkte pressetiken 
egentligen skyddar, utan de 
är minst lika mycket hans 
anhöriga.

Sedan har vi den andra 
sidan. De som tycker att vår 
publicering var förskräcklig 
och helt onödig. "Skadan är 
ju redan skedd".

Just därför tvingas vi 
berätta om det. Om kvälls-
tidningarna fått vara först 
med nyheten vågar jag inte 
tänka på rubrikerna. Vi skrev 
som åklagaren påtalat "cirka 
800 000 bilder", Aftonbladet 
fick det till "nära en miljon 
bilder". Det främsta skälet 
var således att delge er den 
mest korrekta bilden av 
ärendet, fritt från spe-
kulationer och antagan-
den. Artikeln baseras på 
de fakta som tingsrät-
ten delger media under 
offentlighetsprincipen.

Vidare är jag den 
förste att beklaga våra 
mediekollegor som 
lyckades vränga his-
torien till att handla 
om en Alelärare. 
31-åringen var anställd 
på en gymnasieskola i 
Göteborg, men boende 
i Älvängen. Jag satt 
fast i en 
bilkö när jag 
hörde Radio 

Göteborgs första rapport, 
men all heder åt radion som 
efter mitt samtal rättade sin 
version.

Vill ni istället se och 
uppleva något som är riktigt 
kul? Ta er till Bohushallen 
och kika på Surte IS inne-
bandydamer som just nu 
springer genom seriesyste-
met. Klubben startade om 
sitt lag i lägsta divisionen 
och generationsväxlar nu 
på ett imponerande sätt. 
13-14-åriga tjejer spelar 
med damer som är dub-
belt så gamla. En härlig 
mix som redan ger resultat. 
Ungdomskedjan i lördagens 
match mot Älvstranden 
var inte tillsammans lika 
gammal som motståndarnas 
äldsta. Det gör lagidrott fas-
cinerande och väldigt under-
hållande att titta på. Nästa 
match är på torsdag kväll.
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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

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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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

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

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

RIPSLÖPARE 69:-  GARDINSTÄNGER 99:-
Stor sortering BARNTRIKÅ 120:-/m

FLANELLBYXOR dam & herr 89:-

JULEN ÄR HÄR! Inredning, metervara 
& färdigsytt

Vill du byta ut 
hemtjänsten?
Kontakta oss så hjälper 

vi dig med att städa,  
handla, ledsaga etc.

0735 - 20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se
www.pensionarspoolen.se

Bildvisning & föredrag 

Tobias Dahlin 
Hasselbladsstiftelsens 

naturfotostipendiat 2012 
visar sina undervattensfotografier  

och bilder från Ales natur 
Alegymnasiet, Nödinge 

 

Tisdag 27 november kl 19:00 
Entré: 50 kr 

Barn, ungdomar & medlemmar fri entré 
Välkomna hälsar: 

 Alefjälls naturskyddsförening 
www.alefjall.se 

 
 
 
 
 

 

JUST NU!

LEDIGA LOKALER
Flexibla kontorslokaler
mellan 16 och 120 kvm 

uthyres i centrala Älvängen
och i Skepplanda

Ring 0705-33 30 25 (Lars)
eller 0705-66 99 70 (Pelle)

Kammarkören VocAle
söker nya körsångare i 
alla stämmor; sopran, 

alt, tenor och bas.
Du ska ha tidigare körerfarenheter.

Ring Sabina Nilsson på 
0303-444 032 för provsjungning.

För mer info, gå in på 
www.mittiale.se och klicka dig fram 

till körer/Kammarkören VocAle

Älvvägen 9, 446 37 Älvängen, tel: 0737-73 98 44
www.broms-experten.se

DÄCKSKIFTE 120:-
FÖR ALLA FYRA DÄCK inkl.moms

Må-Fre 08-18,  Lö 10-14

BROMSEXPERTEN

Vi kan även hjälpa dig med bromsok, bromsbelägg, bromsskivor, 
bromsslang, bromsrör, m m till otroligt låga priser. Varmt välkommen.

LÄGENHETER SÖKES
För företagskunder söker vi lägenheter att hyra

Registrera din bostad kostnadsfritt på
www.nrgab.com

NORDIC RELOCATION GROUP

031-333 54 40 www.nrgab.com

Vår erfarenhet – din trygghet


