
Vi är många som 
har sett fram mot 
avsparken i det gröna 

fältets schack. Den fi ck dess-
värre en bitter bismak redan 
innan den första kulan spar-
kats i luften. I Helsingborg 
dräps en djurgårdssupporter 
på öppen gata. Plötsligt 
känns det tämligen skönt att 
veta att trängseln i korvkön 
på någon av Ales fotbollsa-
renor är möjligen det mest 
kravallartade vi kommer att 
uppleva på den nivå som 
fortfarande är befriad från 
huliganer. Plötsligt förstår 
jag återigen varför jag tycker 
det är precis lika roligt, 
om inte roligare, att se en 
fotbollsmatch på division tre 
till division sex nivå. Det är 
både riskfritt och stundtals 
mer charmigt än att med 
livet som insats bevittna 
välbetalda divor som är mer 
måna om att själva komma 
vidare ut i Europa än att för-
svara moderklubbens färger 
i vått och torrt. Lockar 
någon med sedelbunten är 
emblemet på tröjan snabbt 
ett annat. Att fotbollssup-
portrar kommit i kläm på 
arenorna när klackarna ska 
göra upp har vi med fasa 
fått uppleva de senaste åren, 
men att fotbollsindustrin nu 
också skördar offer utanför 
arenorna är oacceptabelt. 
Att göra det till ett ”fot-
bollsproblem” känns dock 
magstarkt. Det är väl snarare 

ännu ett bevis på vårt mesiga 
och handlingsförlamade 
styre för lag och ordning. 
När huliganerna härjade 
som värst på de brittiska 
öarna fanns det bara en 
utväg. Ner med foten och 
straffscenarion som var att 
jämföra med vad de allra 
värsta kriminella kunde dö-
mas för. Livstidsavstängning 
från publika evenemang, 
böter och fängelse i en nivå 
som mer eller mindre gjorde 
det omöjligt att någonsin 
komma tillbaka till ett nor-
malt liv. Om det fungerade? 
Tryggare kan ingen vara än 
den som bevittnar en eng-
elsk ligamatch. Idag sitter 
supportrarna en meter från 
planen och rutinerna för att 
hantera hemma- och bor-
tafans är genomtänkta. Det 
är inte längre ett problem, 
eftersom man valde att inte 
nonchalera det. Kraftsam-
lingen gav effekt. Numera 
är fotbollen återigen landets 
stora underhållning för såväl 
inbitna supporters som för 
barnfamiljen. 

Lösningen är självklart 
tvådelad. Dels handlar det 
om en akut och snabb regel-
ändring och skärpta straff, 
dels måste arbetet med 
attityder till varandra starta 
omgående. Vi måste få bort 
att hata motståndaren och 
istället förstärka kärleken 
till det egna laget och själva 

sporten. Detta arbete börjar 
på gräsrotsnivå i klubbar på 
vår nivå och därför kan det 
som hände i Helsingborg 
inte heller gå oss förbi. Vilka 
värderingar och attityder ger 
vi ungdomarna när de börjar 
intressera sig för sporten? 
Om exempelvis fotbollen 
blir en förebild för kamrat-
skap är jag övertygad om 
att det på sikt även kommer 
att påverka de som försöker 
spegla sig i sporten längs 
arenorna.

Om ett par veckor sparkar 
fotbollssäsongen igång för 
fl era av våra lag i lokaltid-
ningens spridningsområde 
och för tillfället stör det inte 
alls att vi spelar i de lägre 
och betydligt fredligare 
divisionerna, där det slut-
sålda kaffet och en sprucken 
varmkorv tillhör det värsta 
som kan hända.

Bitter bismak

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. 
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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 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. 

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

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se 0704-92 35 07

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.

ROMSOK 400 kr inkl. moms/hjul*

 BROMSKLOSSAR  
Utan handbroms  400 kr inkl. moms per axel  
Med handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

 BROMSKLOSSAR & SKIVOR 
Utan handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

     Med handbroms  800 kr inkl. moms per axel* 

DÄCKSKIFTE ENDAST 150 KR

BASSERVICE ENDAST 990 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja och oljefilter från Mann ingår.

KAMPANJ!

MAT – OCH SÄTTPOTATIS
Amandine, Puritan, Maria, Rocket, Princess, Snöboll, 

King Edward, Asterix, Folva, Sava, Gul mandel, Blå 
mandel m.fl. Morötter, fodermorötter, solrosfrö. 

Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- 
och tranbärssylt (60% bärhalt). Enbärsdricka 

Säljes från lastbil.   LÖRDAG 5/4: 

Kungälv Vikingagrillen vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 

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

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa tur 26/4.

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

Företagarna Ale inbjuder till 

ÅRSMÖTE 
Ons 9 april kl 18
Nols Folkets Hus

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi bjuder på lättare förtäring

Anmälan till Barbro Ericson  
ericson.barbro@gmail.com

Tel: 0707-27 12 39
(senast måndag 7 april)

VÄLKOMNA!
BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

ALE

ÖPPETTIDER 
Mån–fre: 08–19

Lörd: 10–16
Sönd: 11–16

Handelsplats Älvängen

SALLADER

Pastarätter
GRATÄNGER
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PANINI
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Tack alla pantande alebor!
Pantknappen på ICA Kvantum Ale Torg gav  

förra året till förmån för barn och unga

18 901 kronor
I samarbete med

Räkna ut 
ditt nya

elpris på 
aleel.se


