
Ett års väntan är förbi, 
så även det vi väntade 
på. Semestern har en 

skrämmande förmåga att 
länge vara långt borta och 
sedan plötsligt bara dyka 
upp för att i nästa andetag 
vara ett minne blott. Det är 
kanske därför dessa efter-
längtade veckor bör föregås 
av planering. Där brast jag 
själv i år och kan därför 
konstatera att semestern 
2013, i den mån det blev 
någon, inte går till historien. 
Innan ledigheten funderar 
man på allt man vill hinna 
med, alla som ska besökas 
och eventuella resmål. Det 
är ofta förknippat med en 
del ångest, då man snabbt 
upptäcker att dagarna inte 
kommer att räcka. Första 
arbetsveckan ägnar man 
sedan åt att bearbeta just 
ångesten över allt man inte 
hann med – fast oavsett är 
det just trendbrottet, att 
bryta den grå vardagen och 
bara vara ledig som är den 
stora poängen. 

Det mest intressanta efter 
semestern är emellertid 
när du berättar att ”äh, det 
var väl sådär…” I det nya 
moderna samhället är det 
nämligen nästan ofint att 
svara så. Då deltar du inte 
i kampen om att försöka 
överträffa din omgivning om 
den absolut mest förnämliga 
semestern. Det har mer eller 
mindre blivit kutym att alltid 

svara positivt och långt ifrån 
ärligt. På sociala medier är 
det en tävling om att ha varit 
på den bästa resan i det bästa 
sällskapet i den bästa staden 
med de bästa affärerna, bäst 
väder, bäst mat och bäst bad-
vatten. Ta en titt på Face-
book så upptäcker ni hur 
många ”bästaste” resmål det 
finns. Nu finns det många 
vackra och bra platser att 
resa till, men att alla skulle 
vara bäst… Nja, det känns 
lite luggslitet nu. Det är väl 
kul att många har haft en bra 
semester, men hur bra den 
egentligen var lär vi aldrig 
få reda på och det är ju inte 
läge att ställa motfrågor om 
nu alla säger att den var bäst!

På samma sätt försöker 
många överträffa varandra 
om det mest förträffliga väl-
befinnandet. På frågan ”Hur 
är det?” svarar en klar majo-
ritet med orden toppen, 
kalas, finfint, underbart, 
jättebra – ja, till och med 
ord som jättetoppen 
förekommer… Om du nu 
vänder detta ryggen och 
väljer ett svar som kanske 
både är ärligt och mer 
korrekt, typ ”det har varit 
bättre”, då riskerar du att 
samtalet blir väldigt kort 
för vederbörande orkar 
inte höra klagosången. 
Kanske för att det mesta 
känns bekant, men bakom 
fasaden av 
alla roman-

tiska superlativer har många, 
åtminstone tillfälligt, kvävt 
verkligheten och vill inte bli 
påmind av den. Det passar 
inte riktigt in i vår moderna 
vardag att öppet säga ”att 
livet suger just nu”. Om det 
är så ska du nämligen ta eget 
initiativ och ringa vårdcen-
tralen, hoppas att någon 
svara och begära akuttid till 
en psykolog där din ångest 
ska bearbetas innanför 
fyra väggar. För vad skulle 
hända om det kommer ut 
att semestern inte var den 
bästa…

Nåväl, alla kan glädjas åt 
att det bara är elva månader 
kvar till dess att vi får fira 
långsemeter igen. Någon 
har kanske sparat några 
veckor till vintern, vilket 
är smart, då är det inte så 
många som ska överträffas 
av den ”bästaste” resan…
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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se
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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 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. 

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

Hälsomässa 10-11 aug

Försäljning och Föreläsningar
Prova-på behandlingar

Röstyoga, Power Qi Gong, Trumresa m.m.
Ekologiskt mässcafé med mat

Läs mer på www.andhämtning.se

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd kl 10-22. Sönd kl 10-16.

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

VI HAR ÖPPET 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Lokaltidning

printshop

reklambyrå

webbproduktion

fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron och kantareller. Nyplockade rensade 
bär. Lingon finns från mitten av augusti. Litervis eller 

hela lådor. Endast svenska bär.  Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt.. 

Allt i mån av tillgång. För priser – se hemsidan. 
Säljes från lastbil.   VARJE LÖRDAG 20/7 – 21/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Ingen förbeställning.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Tack 
för de här åren!
Vi hälsar Hampus och 

Jessica välkomna  
och lycka till!

Pysen, Ann & Mathias

PRO Lödöse/Nygård

Danser på Locktorp  2013
9/8 - SVIDARNA
Välkomna till Locktorps 

festplats i Nygård kl 17-21.
Vid regn i Alegården, Nygård.
Pris 80:- Tag med kaffekorg.


