
Det har pratats Ale 
Lilla Edet mer än 
någonsin de senaste 

veckorna. Lördagens event, 
Destination Ale Lilla Edet, 
hade just det som sitt främ-
sta syfte – att sätta Göta-
älvdalen på kartan. Kom-
munstyrelsens ordförande i 
Ale, Mikael Berglund (M), 
fi ck till och med argu-
mentera för sin kommun 
i Göteborgs-Posten. Han 
nämnde trygghet som det 
tyngsta skälet att välja Ale 
och ett bättre tillfälle att 
nämna just detta kunde han 
knappast ha valt. I samma 
stund skjuter göteborgarna 
varandra på öppen gata och 
barnfamiljer fruktar för sin 
säkerhet. Nu var det säkert 
inte detta som Berglund 
främst hade i åtanke, men 
faktum är att händelserna på 
Hisingen troligtvis skadar 
Göteborg lika mycket som 
det kommer att gynna 
kranskommunerna. Samti-
digt är det skrämmande om 
vår jakt efter nya alebor ska 
gå genom argument om en 
skottsäker kommun.

Samtidigt bör skjutning-
arna på Hisingen väcka 
även oss och ännu en gång 
påminna oss om vikten av 
det förebyggande ungdoms-
arbetet. När väl turbulensen 
har brutit ut och alla gränser 
är passerade står polisen 
tämligen maktlös. När 
människor, särskilt i unga 
generationer, går så långt 

att de tar till skjutvapen 
har samhället misslyckats 
så katastrofalt att inte bara 
gärningsmännen bör anses 
skyldiga. Hur kan vi ha 
tappat kontrollen så totalt 
att människor skjuter ihjäl 
varandra mitt i ett bostads-
område och sedan spårlöst 
försvinner? Ett av helgens 
offer var blott en tonåring. 
Har vi inga relationer alls 
längre? Barn- och ungdomar 
brukar tillhöra den målgrup-
pen som samhället har bäst 
koll på. Föräldrar, lärare, fri-
tidsledare och socialarbetare 
i allmänhet. Tonåringar har 
många att övertyga innan de 
kan härja fritt. Ändå tycks 
det finnas grupperingar som 
inte ens polisen har koll på, 
men frågan är när de slank 
ur ögonvrån första gången. 
När föds en ny kriminell? 
När går det snett första 
gången, vad kan vi 
göra för att förhindra 
detta och hur kan 
vi ingripa vid första 
snedsteget?

Det förebyggande 
arbetet kan om det är 
tillräckligt bra förhin-
dra att barn rekryteras 
till kriminella gäng, att 
tonåringar kommer 
in i fel bana och det 
är därför vi aldrig får 
skära i dessa insatser. 
Det förebyggande 
arbetet, 
kontakten 
med ung-

domarna, ska vara polisens 
främsta skyddsväst och ska 
om allt fungerar se till att 
ordningsmakten inte behö-
ver rycka ut. Nu har Göte-
borg misslyckats och polisen 
står handfallen och letar 
efter pistolmän Jag tvivlar 
på att polisen kommer att 
lyckas, inte för att de är 
dåliga eller inkompetenta, 
utan för att det är ett omöj-
ligt uppdrag när skräcken är 
totalt och ingen vågar prata. 

När skotten viner är det 
alltid försent. Det är därför 
vi aldrig får hamna där. Det 
är därför vårt förebyggande 
arbete i en kommun som 
fortfarande kan skryta med 
att vara en trygg plats ska 
fortsätta prioriteras och 
kanske till och med utökas.

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

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Att förebygga är enda sättet
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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. 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

StyrelsenVälkomna!

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
torsdagen den 19 sept

kl 19.00 hos Sten Karlsson 
i Kattleberg

Ärenden enligt stadgarna

ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14

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

LOPPIS
FÖR VÄRLDENS BARN

Hjärtligt välkomna!
Världens Barn i Ale

LÖR 14 SEPT KL 10-14
ÄLVÄNGENS AKTIVITETSHUS 

(MITTEMOT NETTO)

Vill du ge ditt stöd? Kom och fynda, 
eller hyr ett eget bord för 100:-

Bordshyran, serveringen och 
Världens Barnbordets inkomster 
går oavkortat till Världens Barn

Vid bokning av bord
Ring Inger 0703-11 94 32

Kaffeservering!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

BIDRAG
Ideella föreningar och 

organisationer kan söka 
ekonomiska bidrag ur 

Vaknafonden. 
Nya aktiviteter för barn och 

ungdomar prioriteras.
Ansökningsblankett hittar Ni 

på www.vakna.ale.se 
under fl iken Stödföreningen.

Vi behöver er ansökan 
senast 30 september.

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 


