
Digitaliseringen har 
satt hela mediebran-
schen i gungning. 

De stora tidningshusen 
grubblar över framtiden och 
branschens egna ”veten-
skapsmän” kommer inte med 
några direkt glada tillrop. 
Läsarnas dom har egentligen 
redan kommit, frågan är hur 
lång tid utslaget tar att verk-
ställa. Framtidens tidningslä-
sare är inte beredda att betala 
för nyhetsförmedlingen. Den 
prenumererade morgontid-
ningen tappar upplaga i ra-
sande takt. Domen är tydlig, 
gärna en tidning, men den 
ska vara gratis för läsaren.

Om detta och mycket mer 
fick vi höra på årets bransch-
dagar för Gratistidningarnas 
förening. Till skillnad från 
prenumererade morgontid-
ningar brottas inte annons-
finansierade lokaltidningar 
med minskad upplaga, men 
visst utmanas även vi av digi-
taliseringen. Vår verksamhet 
finansieras inte av läsarna, 
utan av annonsörerna och 
dessa lockas självklart av nya 
intressanta reklamalternativ. 
Den utmaningen delar vi 
med alla traditionella medier. 
Professorerna är eniga om 
att morgontidningen måste 
hitta en ny finansieringsmo-
dell och de lokala gratistid-
ningarna måste våga satsa på 
att vara aktiva även på nätet. 
Samtidigt markerar allt fler 
branschkunnig expertis att 
segerreceptet även i framti-

den kommer att vara den lo-
kala journalistik. Det är den 
som ytterst gör att du behål-
ler dina läsare och så länge 
tidningen är läst kommer 
den vara högintressant för 
annonsörer. Den slutsatsen 
stärker självklart den tidning 
du läser, men samtidigt oroas 
jag över konsekvenserna som 
samhället står inför om me-
dier som Göteborgs-Posten 
måste fortsätta göra avkall 
på sitt redaktionella arbete. 
Vem ska betala de grävande 
journalisternas arbete om 
ingen längre betalar för 
nyheterna? Vem ska då 
granska våra makthavare och 
förtroendevalda? Hur ska vi 
då veta att våra gemensamma 
tillgångar används till det 
som de är avsedda för?
Tyvärr är det ingen som 
tänker så långt, utan det 
kommer att bli trångt på de 
efterklokas bänk. ”Tänkte 
inte på det...”

Ytterst blir det en demo-
kratifråga och för att bevara 
yttrandefriheten och den 
fria journalistiken kommer 
det krävas resurser. Den 
annonsfinansierade lokaltid-
ningen kommer självklart att 
bli mer eller mindre tvingad 
att ta ett större redaktio-
nellt ansvar, men om även 
dessa tvingas brottas med 
en trång plånbok kommer 
inte lösningen att finnas 
där heller. Bara för att 
lokaltidningen är gratis för 
läsarna är den ju inte gratis 

att varken producera, trycka 
eller dela ut.

Trots all oro som finns 
i branschen väljer jag att se 
situationen från den ljusa 
sidan. Riksnyheterna kan vi 
nästan inte gömma oss för. 
De dyker upp överallt. Kon-
kurrensen om att få förmedla 
dem i radio, tv, tidningar 
och på mängder av sajter är 
enorm. De lokala nyheterna 
däremot, som TV4 förvisso 
inte tror har någon framtid, 
är lika unika varje gång de 
trycks i respektive lokaltid-
ning. För det är fortfarande 
det enda mediet som bryr 
sig om de små betydelsefulla 
händelserna nära dig. Och 
så länge det är så i många av 
landets kommuner kommer 
den lokala papperstidningen, 
som självfallet måste vara 
gratis, att vara den givna 
kanalen för både annonsörer, 
debattörer och läsare.

En bransch i gungning

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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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

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Tis 22 april kl 15

i Surte kulturhus
Kören sjunger

Sedvanliga mötesförhandlingar
Underhållning av 

Ukulelegruppen ”Kubbarna”
Kaffe med dopp

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

Kulturföreningen 
Svanen i Surte

Dagordning: Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar.

Varmt välkomna Styrelsen

Måndag 28 april 
kl 19.00 

i Surte Glasbruksmuseum

ÅRSMÖTE
Vi bjuder på en helhetslösning 

på byte av ert tak! 
ontakta oss på Västra  

NYTT TAK

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!

ÖPPETTIDER 
Långfredag: 11–15
Påskafton: 11–15

Påskdagen: stängt
Annandag: stängt
Handelsplats Älvängen
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Ale Klinik
PÅSKERBJUDANDE

FOTVÅRD 20% 
RABATTGäller tom 30/5

Ta med kupong till butiken

Postvägen 4, Älvängen

Ale Klinik
50% 
RABATT

EYELINER ELLER
ÖGONBRYN

Gäller tom 30/5

Postvägen 4, Älvängen

Ta med kupong till butiken

BIODLING 
-Följ ett bisamhälle över sommaren 

(arr 25169)

Start 5 maj kl 18:30 
därefter varannan vecka, 10 träffar

Bigården i Skepplanda 
(hemvärnsmuseet)

Pris: 700 kr
Ledare: Bernt Johansson

Anmälan till 010-3300900
www.sv.se/vast

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

KAPPEMETERVARA kanal 
40:- Öljett 50:-/m

Metervara 40:- / M
2-p panel 115:-

VAXDUK nya mönster 30-40:- /m

MARKISVÄV  95:-/m Galon 80:-/m
Möbeltyg 99:-/m
2-p öljettlängder 299:-
2-p gardinlängder 289.-
Styck-kappa 50x250 cm 139:-

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


