
Bilar brinner, stenarna 
viner och arenorna dit 
människor har tagit 

sig för att glädjas och un-
derhållas stormas. Det skjuts 
raketer upp på välfyllda 
läktare och vi diskuterar om 
det eventuellt ska få rättsliga 
följder. Kanske till och med 
ett gripande. Människor 
sätter sig ovan lagen och 
dikterar egna villkor. Det är 
inget bra samhälle, det tror 
jag inte någon tycker. Hur 
blev det så?

Det finns säkert inte ett 
svar på den frågan och inte 
heller en enskild ansvarig. 
Samhället är vår gemen-
samma angelägenhet som 
vi alla är med och skapar. 
Jag tror vi har hamnat i 
en ond spiral. Det senaste 
decenniet har tempot skru-
vats upp. Om det gick fort 
förr, så går det ännu fortare 
idag. Om vi ville hinna med 
mycket tidigare så är begä-
ret ännu större idag. Men 
dygnet har likt förbannat 
bara 24 timmar. Det gör 
att vi ökar takten och rusar 
ännu fortare. Det gör att 
vi varken hinner reflektera 
eller upptäcka brister. Vi 
ser inte ens varandra, inte 
fysiskt i alla fall, möjligtvis i 
digital form, på något socialt 
media. Alla fixar inte detta. 
Många behöver bli sedda 
eller rättare sagt, jag tror att 
alla behöver en viss portion 
av uppmärksamhet. I Husby 

finns det tveklöst en genera-
tion som behöver få prata 
och uttrycka sitt missnöje. 
Att de i brist på uppmärk-
samhet väljer att elda bilar 
och kasta sten mot ordnings-
makten är oförsvarbart. Det 
skrämmer mig dock att de 
kände sig tvingade att gå så 
långt. Jag är övetygad om 
att de är medvetna om hur 
fel det är, men frustrationen 
måste ha tagit över. Nu 
riskerar ett antal ungdomar 
få ta sitt straff för sitt hand-
lande och det är inte mer än 
rätt, men samtidigt måste 
det övriga samhället vakna 
till liv. Hur blev det så här? 
Det är knappast en genera-
tion lyckliga ungdomar som 
väljer att elda bilar. Det är 
ett utlopp för något helt 
annat och detta måste vi 
komma till bukt med.

Att fotbollsfans 
väljer att storma en 
arena i glädjeruset är 
också så nära idioti man 
kan komma. De kan 
väl knappast ha trott 
att de skulle komma 
undan? Att ingen skulle 
se dem? Samtidigt ska 
den arkitekt som varit 
med och ritat Sveri-
ges nya nationalarena 
för fotboll och större 
evenemang ta sig fun-
derare på hur bra han 
utfört sitt uppdrag. 
Hur kan det 
överhuvud-

taget vara möjligt att ta sig 
in på en arena som är byggd 
2012? Det ska överhuvudta-
get inte kunna ske.

Maj är snart till ända och 
vi kan pusta ut på redak-
tionen. Det är en sanslöst 
hektisk tid. Den gångna 
helgen var det Trädgårds-
dag i Surte, Vårlopp på 
Ale Torg, rally i Älvängen, 
fotboll lite överallt och varje 
gång tror man att det kan väl 
inte finnas publik till allt? 
Men det gör det. Samtliga 
arrangemang är välbesökta 
och i maj månad verkar alla 
alebor känna ett behov av 
att komma ut. Det är det 
många arrangörer som är 
tacksamma för.
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Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 
ex. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex. 
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Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)
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Bold Printing Borås 2009.
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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 
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Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 

innehåll.
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Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges fli-
tigast lästa lokaltidningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster 
inom print och digitala medier såsom film och hemsidor. Målet 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

WWW.OHLSSONSREKOND.SE   
TEL: 0703 46 44 33

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

INVÄNDIG REKOND PÅ KÖPET
OM DU BOKAR FÖRE 31 MAJ

Vi har
nysorterad jord!

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                                                                 
Med handbroms          inkl. moms per axel* 
                                                                                

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

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

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

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Med vår 170-åriga erfarenhet och lokala 
närvaro kan vi tryggt och säkert erbjuda 
försäkringslösningar som passar dig.   
Dessutom är våra mest nöjda kunder de 
som råkat ut för en skada. Ring oss eller 
någon av våra kollegor på 0303-33 16 30, 
så hjälper vi dig. 

Lennart Svensson, Säljare Liv och Pension 
Björn Andersson, Byggtekniker

Trygghet hela vägen.

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

LÖRDAG 1 JUNI KL 16
Ahlafors OldtimersAhlafors Oldtimers

vsvs
TV-laget med Patrik SjöbergTV-laget med Patrik Sjöberg

SJÖVALLEN


