
Tack för glada tillrop, 
snälla mejl, till och 
med ett och annat 

beröm via sms. Många 
noterade vårt försök att 
modernisera lokaltidningen 
du läser. Någon större revo-
lution är det inte som någon 
mycket klokt konstaterade, 
men visst är det kul med lite 
förnyelse – ungefär som att 
tapetsera om. Det blir lite 
nytt liv.

I veckans tidning kan 
ni läsa om att Ale kommun 
varit föremål för Uppdrag 
granskning. En händelse 
med mycket tragisk utgång 
väckte deras intresse kring 
hur trygghetslarmen fung-
erar inte bara i Ale, utan i 
landets alla kommuner. Fyra 
exempel tas upp, varav ett är 
från vår kommun. Med an-
ledning av programmets ge-
nomslagskraft bestämde sig 
Ale kommun för att redan 
idag (läs måndag) publicera 
alla handlingar i ärendet 
på hemsidan. Där kan du 
som är intresserad ta del av 
all fakta. Det tycker jag var 
en mycket klok gärning. 
Istället för att som många 
anklagade kommuner har 
gjort när Josefsson knackar 
på, sticka huvudet i sanden 
och sopa det mesta under 
mattan i hopp om att ingen 
ska upptäcka det, gjorde Ale 
kommun tvärtom. Allt har 
plockats fram och gjorts till-

gängligt för alla. Här finns 
händelseförloppet, kritiken, 
anmälningarna, åtgärderna 
och polisens beslut att lägga 
ner utredningen då det inte 
fanns tillräckligt starkt un-
derlag för allmänt åtal.

Att det gungar till när 
Uppdrag granskning knack-
ar på har jag full respekt för. 
Det är skickliga journa-
lister som har en förmåga 
att gräva fram det mesta. 
Problemet är bara att när 
de inte finner något som 
känns tillräckligt avslöjande 
så får jag känslan av att de 
nästan själva försöker skapa 
ett scenario. Ännu värre är 
det när saker ibland beskrivs 
i en alltför begränsad om-
fattning. För att förstå en 
händelse och varför en be-
slutsfattare har agerat på ett 
speciellt sätt skulle det ofta 
behövas betydligt mer kött 
på benen än det som återges 
i Uppdrag gransknings 
reportage. De har självklart 
begränsat med tid, men 
när kommentarer rycks ur 
sitt egentliga sammanhang 
kan de framstå som rent 
idiotiska. Den omtalade och 
omdebatterade tekniken att 
med hjälp av dold kamera 
avslöja sanningen känns i 
vissa fall också omoralisk.
Denna gång är det trygg-
hetslarmen hos våra äldre 
som står i fokus. Det är 
absolut ett område som är 

värt att granska. Hur ser 
rutinerna ut? Hur säker-
ställs funktionen? Hur ofta 
kontrolleras de och hur 
dokumenteras larmen?

Roligare att konstatera 
är att vintern har kommit. 
Alebacken är vit igen och 
därmed har kommunens 
främsta marknadsförare satt 
igång. Bara idag (måndag) 
har jag hört, läst och tittat 
på olika inslag från våra 
stora mediekanaler som 
alla har rapporterat om det 
ideella alpincentrat norr om 
Göteborg. Det är bara att 
slicka sig om munnen. Mer 
Ale åt folket!

Vintern är här

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

VECKA 03         NUMMER 02|02 LEDARE

s

ANSVARIG UTGIVARE ALEKURIREN
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JOHANNA ROOS
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB  & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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 torsdag 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 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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 förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande innehåll. 

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.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Välkomna
till Älvbygdens Motorklubbs 

ÅRSMÖTE
LÖRDAG 1 FEB
I Älvänges Folkets hus 

kl 17.00

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

BARNTRIKÅ 120:-/m

MÖBELTYG / GALON  

60-115:-/m

KAPPMETERVARA  

29-85:-/m

THERMOLEGGINGS 49:-

STORT UTBUD KLÄDTYGER
College, Velour, trikå, spets m.fl

Storsäljaren 

Kursstart vecka 4

N

V

www.mali-entrappaupp.se
0739-301 756

Kursstart vecka 4

N

V

www.mali-entrappaupp.se
0739-301 756

KK

– en trappa upp
– enee trtt arr paa ppp ap upuu ppp

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

SPF 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

Årsmöte
Torsdag 30 januari kl 15.00

i Skepplanda Bygdegård
Utöver sedvanliga  

årsmötesförhandlingar medverkar
gör Lillian Skattberg och berättar 

Västgötahistorier och läser dikter.

Tillfälle att betala medlemsavgiften. 
Alla medlemmar är välkomna

/Styrelsen

Vi har stängt 
fredag 17 januari

p.g.a. utbildning.

DIN LOKALA VOLVO/RENAULT-HANDLARE

Med vänliga hälsning
ar

Niclas med personal

www.hardesjobil.se

SEN 1953

Göteborgsv 56, 
Älvängen
Tel 0303-74 61 79 
Fax 0303-74 96 37  
info@hardesjobil.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


