
Det varnas friskt om 
de sjuka energi-
dryckerna, över-

drivet sötslisk kryddat med 
koffein, men ändå ökar 
försäljningen – dessvärre 
i alla åldrar. Lagstiftarna 
står handfallna och agerar 
passiv publik. Kom inte 
och säg att människan har 
utvecklat sitt intellekt! Inte 
ens sådant som är bevisat 
farligt för våra barn orkar 
vi med lagens hjälp skydda 
dem ifrån. Istället får det 
säljas fritt till vem som 
helst. I Ale har kommunen 
vädjat till handlare att hålla 
18-årsgräns vid försäljning 
av energidryck. Det är en 
rekommendation och en 
vädjan som egentligen inte 
är något värd om inte alla 
ställer sig bakom den. Finns 
det ett försäljningsställe som 
avviker hittar ungdomarna 
dit fortare än det blivit känt, 
därför känns dessa insatser 
ganska effektlösa. Det som 
måste ske är beslut och 
regleringar på betydligt 
högre ort, än på kommunal 
tjänstemannanivå.

Det kanske mest bekläm-
mande är ändå att vi vuxna 
som måste anses tillhöra den 
grupp i samhället som ska 
förstå och ta kloka beslut 
inte verkar tveka att köpa 
hem energidryckerna som 
om det vore vanlig läsk. 
"Kalle säger att han blir så 
mycket piggare och när de 

sitter uppe sent och spelar är 
det nästan nödvändigt". Tro 
katten det, det är ju rent 
gift! Föräldrarnas förkla-
ringar hör hemma i TV4:as 
humorprogram och är som 
taget ur Ove Sundbergs 
trut. Tyvärr är det värre än 
så, det är sant, inget påhittat 
manus. Om ungarna saknar 
energi till sin hobby ska 
de nog fundera på om de 
valt rätt. Jag minns tonåren 
som en tid som mestadels 
bestod av överskottsenergi. 
Det fanns så mycket man 
ville göra, men problemet 
var att det inte fanns tid till 
allt. Och tid fanns inte på 
burk! Nu finns dessvärre 
energi, falsk sådan, på burk 
och i flaska. Undvik den 
för hälsans skull och är du 
vuxen ta då ditt ansvar att 
begränsa tillgängligheten. 
Bär inte hem skiten till ert 
eget kylskåp. Den gör ingen 
nytta där och ingen annan-
stans heller. Tvekar du 
på energidryckernas 
påverkan på kroppen? 
Läs sidan 3 i veckans 
lokaltidning.

I lördags var det så 
allsvensk bandypremiär 
i Ale Arena. Surte BK är 
tillbaka igen. Vildkat-
ten har mer än nio liv... 
För mig tillhör bandyn 
de klassiska sporterna i 
Sverige. En idrott som 
präglas av 
mycket mer 

än själva tävlingsmomen-
tet. Det har handlat om att 
förutse väderlek, klä sig rätt 
och beräkna vilka utma-
ningar som kroppen kan 
stöta på efter ett par timmar 
utomhus. Den charmen 
är numera borta. Sedan 
bandyn flyttade inomhus 
dog därmed också en del av 
själen. Det är inte längre lika 
"tufft" och utmanande att 
gå på bandy, det är snarare 
ganska bekvämt. Tyvärr av 
helt fel anledning. Trots 
miljonrullningen på bandy-
areonor landet runt har 
inte publiken hittat in. Det 
finns gott om utrymme på 
läktaren och den allsvenska 
bandypremiären i Ale Arena 
lockade blott 187 åskådare. 
Det är en tämligen medio-
ker siffra, men det är upp till 
oss som fortfarande känner 
bandyn i själen att vända 
kurvan. Se till att ta med 
vännerna nästa gång!

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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Johnny Magnusson 0706-245023, www.jmschakt.se, info@jmschakt.se
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0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@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, 15 600 
ex. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
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

Välkommen in till oss

399:-
Castrol Magnatec

Ord. pris 689:- st

Mekonomen Nödinge, Rödjans väg 2
449 34 Nödinge
Tel: 0303-35 09 90

PRO ALE NORRA

Höstmöte
Onsdag 13 nov, kl. 15.00 
i Medborgarhuset, Ledet 

Mötesförhandlingar med 2014 års 
budget och verksamhetsplan

Kaffe och smörgås
Underhållning • Lotteri

Varmt välkomna!
Glöm inte att anmäla Dig till  

julfesten den 6 december

PRO Ale Norra

Välkomna till

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Skolallén 1, 449 42 Nol | Tel: 0303-74 01 67 
E-post: info@tandfokus.se

Ny tandläkare i Nol
Som många patienter redan vet så 
genomgår Fahimeh Farahmand sin 

specialistutbildning. 

Därför tar tandläkare Henrik Arvidsson  
med syster Daniela nu hand om 

patienterna. 

Alla gamla och nya patienter  
hälsas hjärtligt välkomna!

Läs mer på www.tandfokus.se

www.tandfokus.se


