
Sensommarens första 
insändarsidor har do-
minerats av en debatt 

kring tiggeri. Ett sorgligt 
ämne, men ack så viktigt att 
diskutera. Dessvärre känner 
jag en risk att debatten blir 
väldigt svartvit, för eller 
emot tiggeri. Det är att 
förenkla, av större vikt är att 
diskutera dess orsaker. Var-
för har det spritt sig till vårt 
land, det har väl egentligen 
alltid funnits men varför är 
det nu mer vanligt förekom-
mande även utanför stor-
städerna? Det är klart att vi 
ska sträva efter ett samhälle, 
där ingen ska behöva tigga. 
Samtidigt lever vi idag i ett 
mer öppet och gränslöst 
samhälle, varför Europas 
villkor och bekymmer även 
blir en del av vår vardag. 
Det går inte att förneka att 
vi rör oss betydligt friare 
över Europas gränser idag 
än för 30 år sedan. Skenar 
fattigdom och arbetslöshet i 
andra delar av Europa fi nns 
det alltid en överhängande 
risk att det både blir synligt 
här och påverkar oss såväl 
indirekt som direkt.

Radikala åsikter om att 
förbjuda tiggeri på allmänna 
platser hörs inte bara i Ale, 
utan även på många andra 
håll. Det skulle innebära att 
ordningsmakten plötsligt 
fick fullt upp med att avhysa 
och kanske gripa tiggare. 
Med tanke på att vi ofta dis-

kuterar att polisens resurser 
är otillräckliga och att de 
sällan har tid att rycka ut när 
vi så önskar vore det naivt att 
tro att det skulle underlätta 
polisens vardag att belasta 
dem ytterligare. Snarare 
skulle en kriminalisering av 
tiggeri innebära en tidig jul-
afton för övriga brottslingar.  
Låt kriminalvården jobba 
med den riktiga kriminali-
teten. 

Att polisen skulle kunna 
ha en roll i arbetet med att 
bekämpa tiggeriets utbred-
ning tror jag däremot är 
korrekt, men då handlar det 
mer om att avsätta resurser 
till att gräva i de underlig-
gande orsakerna till tig-
geriet. Är det koppleri? Är 
det människor som 
utnyttjas mot sin 
vilja? Ja, det finns 
garanterat sådana 
exempel och den 
verksamheten är ju 
redan kriminalise-
rad varför det inte 
behövs någon ny 
lagstiftning för att 
komma åt delar av 
tiggeriet.

Jag vägrar tro att 
någon trivs med att 
sitta med muggen 
i handen. Det är 
en tragedi i sig och 
människor 
som drabbas 
av fattigdom 

ska vi självklart ha en hand-
lingsplan för. Att det idag 
ser ut att få en större utbred-
ning än tidigare medför 
att vi bör se över hur vi ska 
bemöta dessa människor. 
Det handlar inte om vad 
du och jag ska göra. Vi ska 
nog fortsätta vara restriktiva 
och hålla i slantarna, då det 
inte är någon långsiktig 
lösning för någon att sitta 
med muggen utanför Ica-
butiken. Det krävs större 
insatser och dem måste det 
offentliga systemet stå för. 
En ny lagstiftning är knap-
past lösningen, däremot 
handlingskraft, resurser och 
nya idéer.
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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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

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

TYGLADAN

INREDNING FÖR 
HELA HEMMET!

GALON / MÖBELTYG 99:-/m

GARDINSTÄNGER 99:-
TRUE NORTH REGNSTÄLL, 

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

STORT URVAL FRÅN  
JÄRBO GARN

Gitarrkurs
Älvängen start  
i september.

Kurs för nybörjare eller för Dig som vill 
lära Dig lite mera. Alla stilar från  

Akustisk Gitarr till Elgitarr och Rock

12 v Enskild underv  2.000:-
12 veckors i grupp om 3 kostar 1.200:-

Kurslokal: Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Kursdagar: måndagar och lördagar 

Maila intresseförfrågan till:  
wundertunemusic@hotmail.com

Eller ring 0705-483635 och lämna medd. så 
hör vi av oss inom kort!  

Välkomna till Gitarrkurs med spelglädje!

Teaterspelet 

Hertigarnas 
Bröllopsfest
Lörd o sönd 24/8 – 8/9

120 kr
Vid Lödöse Museum

Biljetter: www.folketshus.nu
Lödöse Museum 010-441 43 81 

Lilla Edets bibliotek 0520-65 96 90
www.ljudaborg.se

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

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

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Onsdag 4/9 kl 19.00

Skepplanda 
Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA 
Viltvårdsområde

Välkomna, 
Styrelsen

Nästa vecka:
storupplaga!

Boka annons 0303-749940


