
Bekräftelse. Världen 
skriker efter bekräf-
telse, det är därför 

Antarktis smälter och 
regnet översvämmar delar 
av jordens utsatta länder. 
Det är en form av protest 
mot att vi inte uppmärksam-
mar konsekvenserna av vårt 
leverne.Världen är inte unik 
i sig, den är också överbefol-
kad av individer som kräver 
bekräftelse. Har det blivit 
så för att vi är så dåliga på 
att lyssna eller har samhället 
medvetet fostrat så många 
utpräglade egon? Jag vet 
inte, men personligen börjar 
jag bli riktigt trött på alla 
som skriker högt om sig 
själva, sina egna och näras 
bravader såväl privat som i 
yrkeslivet. Det är okej att 
hojta till om någon har nått 
en framgång, men varje litet 
steg framåt måste väl inte 
anses vara det? Det fi nns 
självklart även ödmjuka 
undantag. Låt mig beskriva 
några kontraster.

Tobias Hysén medver-
kade garanterat inte i Ales 
talkshow "Thomas träffar" 
för att bekräfta sig. Han vet 
vem han är och hans iden-
titet är spridd landet över. 
Därför gjorde han ingen stor 
grej av att sitta och småprata 
om Zlatan i Ale gymnasium. 
Han fick det till och med 
att framstå som att Zlatan 
egentligen inte är något 
annat än en simpel kille 
som är extremt duktig på att 

sparka boll. På frågan om 
han skickar sms till Zlatan 
var svaret klockrent: "Varför 
skulle jag? Vi spelar i samma 
lag, men det betyder inte att vi 
är kompisar, bara lagkamrater. 
Du väljer vilka du umgås med 
även i ett lag".
Inte en enda fråga undvek 
Tobbe att svara på. Han var 
ödmjukheten personifierad 
och bekräftelsebegäret främ-
mande.

En timme senare var jag 
i Skepplanda bygdegård och 
bjöds på strålande under-
hållning av The Cadillac 
Band. Forna artister som 
fortfarande håller hög klass 
höll publiken i ett bastant 
grepp. Janne Lucas sjöng 
Växeln Hallå som om det 
vore igår. Claes-Göran 
Hedström gav på än större 
nostalgi när han serverade 
"Det börjar verka kärlek, 
banne mig". Det var 
först när Little Gerhard 
(Karl-Gerhard Lund-
qvist) gjorde entré som 
jag hajade till. Han är 
79 år! Vad får honom 
att fortfarande åka runt 
med sin "Bona Sera" 
och "Den siste mohi-
kanen"? Behovet av 
bekräftelse? Hur är det 
möjligt? Kanske för att 
det är en "folksjukdom" 
som drabbar allt fler. 
Den stora skillnaden 
mellan Little 
Gerhard och 
de övriga var 

hans buskisskämt, som för-
visso verkade gå hem, men 
de kändes malplacerade. 
Varför åker du runt i Sve-
rige 80 år gammal när du 
redan uppnått allt och redan 
fått alla landets applåder? 
Du har ett behov av att få 
bekräftelse och när självför-
troendet sviktar tar du till 
lite underbälteshumor, men 
riskerar då samtidigt att själv 
åka genom isen och bli klas-
sad som en "buskis".

Nej, när behovet av 
bekräftelse från omvärlden 
blir så stort att desperatio-
nen av att höras och synas 
förändrar dig och din fram-
toning är det dags att tänka 
om. Samtidigt är hela denna 
utveckling ett finger mot oss 
andra att bli bättre på att ge 
beröm och uppmärksamma 
varandra. När berömde du 
någon senast?

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

Raymond Magnusson 0727-319379, Peter Magnusson 0723-892007
Johnny Magnusson 0706-245023, www.jmschakt.se, info@jmschakt.se

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
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Jessica Ljunggren
Grafisk formgivare
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

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

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

Adam Eriksson
Webbutvecklare
Filmproduktion
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
0303-33 37 30
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 0520-50 96 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 lokaltidningar. 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
Hos oss hittar du ditt sybehör och garn

Höstnyheter
i metervara och färdigsytt

Fleece 65:-/m

2-pack 
öljettlängder 

299:-
True North Regnställ, 

Unisex 349:-
600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Starrkärrs Centerkvinnor har

HÖSTMÖTE
i Starrkärrs Bygdegård

Torsdag 3 okt kl 18
Vi får besök från Vuxenskolan 

vänområde i Kenya

Varmt Välkomna!

Röda Korsets
secondhandaffär KUPAN

Torsdag 
26 september

STÄNGT
OBS! v 40 utförsäljning 
av gardiner 5:-/längd

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14

                      

 
 

 

Ulla Krafft 
Medicinsk Fotterapeut 
Göteborgsvägen 94 ∙ Älvängen 

www.fotalvan.se 

 FOTVÅRD 
0707-53 51 13 

För att dina fötter är värda det bästa 

Nu öppnar vi mitt 
i centrum i Lilla Edet 

Vi erbjuder äkta thailändsk mat med färska råvaror 
och kryddor enligt äkta thailändsk tradition.

First Thai Food

Dagens
lunch  75:-
inkl. dricka, kaffe & kaka. Kl. 11-14 vardagar

Vi fi nns på Lars Svensgatan 5 i Lilla Edet 
(Bredvid Swedbank/gamla Milano Pizza) 

 

Ring & beställ på: 0520-40 05 99
  

Öppettider
Måndag-Fredag 11-21, Lördag 12-20

Välkommen till 

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens 
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

400 kr inkl. moms/hjul*

400 kr inkl. moms per axel  
600 kr inkl. moms per axel*
 
600 kr inkl. moms per axel*
800 kr inkl. moms per axel* 

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms

OHLSSONSREKOND.SE | 0703 46 44 33  

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

Fordonsvård när den är som bäst!
k o m p l e t t 
h e l r e k o n d 1995krFR

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

LÄ
SV

ÄRDE!

Ange koden:  “alekuriren”
i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 


