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Skicka  
en envis  
journalist  
till Bryssel.

Rösta på Lars Adaktusson 
i EU-valet den 25 maj.
#larstillbrysselEU ska bekämpa  

organiserad  
brottslighet,  
men inte röra  
vår äldreomsorg.
Rösta på Lars Adaktusson 
i EU-valet den 25 maj.

#larstillbryssel

EU ska främja  
handeln,  
men ingen  
euro i Sverige.
Rösta på Lars Adaktusson 
i EU-valet den 25 maj.

#larstillbryssel

Rätt agenda i EU; 

1. Begränsa Brysselbyråkratin 
2. Bekämpa brott tillsammans 
3. Stå upp för människovärdet 

5. Höj miljöambitionen. Rösta på kristdemokraterna till EU

Ale och Lilla Edet

Det sägs att inget 
varar för evigt och 
det är onekligen en 

sanning. Hur skulle annars 
alla roliga minnen kunna 
skapas? 

Efter snart tre år som re-
daktör för Alekuriren har jag 
nu valt att söka nya utma-
ningar utanför Ale kommun. 
Detta blir därför min sista 
kolumn i lokaltidningen.

Jag har lovat att inte bli 
alltför sentimental, men det 
fi nns inga garantier.

Det har varit en oför-
glömlig resa med många 
värdefulla erfarenheter och 
insikter längs vägen, som jag 
alltid kommer att bära med 
mig.

Att jobba som lokalre-
daktör i en liten kommun 
liknar förmodligen inget 
annat yrke och man tilldelas 
en väldigt speciell roll. Jag 
tänker framför allt på alla 
människor jag fått möjlighet 
att träffa och lära känna. Jag 
refl ekterar också över det 
enorma ansvaret det innebär 
att på ett korrekt sätt spegla 
inte bara händelser och 
företeelser på samhällsnivå, 
utan också enskilda indivi-
ders personligheter, åsikter, 
upplevelser och önskningar. 
Att skildra människor så att 
de känner igen sig. Att fånga 

budskapet och bära det ända 
fram. Det är vad lokaljour-
nalistik handlar om. 

Min tid på tidningen har 
präglats av mycket krea-
tivitet, gemenskap och en 
aldrig sinande ström av 
nya kunskaper. Jag har fått 
inblick i sådant jag knappt 
visste existerade. 

Jag har även haft förmå-
nen att på nära håll följa 
Ales kanske genom tiderna 
viktigaste utveckling: Ut-
byggnaden av motorväg och 
järnväg. Invigningsfesten 
den 9 december 2012 är en 
dag som vi alla minns med 
stor glädje. 

Jag gläds också över 
den positiva trenden för 
näringslivsklimatet, som 
är ett direkt resultat av 
kommunens unika satsning-
ar på samverkan. Samtidigt 
sörjer jag nedläggningen 
av Ale gymnasium, som 
betytt mycket på fl era olika 
plan – inte minst för mig 
personligen. 

Något av det jag värdesatt 
mest är det enorma förtro-
endet från såväl politiker 
som personal inom kom-
munens alla verksamheter, 
entusiastiska entreprenörer, 
drivna ungdomar och inte 

minst alla invånare som 
släppt in och berättat. 

Från hjärtat: TACK!
Och tack alla ni som läst 

mina krönikor och för ert 
fi na stöd. Det har blivit 
dags att vända blad, men jag 
tänker aldrig sluta skriva.  

Även om jag inte längre 
kommer att synas i tidning-
en (man kan aldrig vara för 
säker…) så hoppas jag att vi 
ses ”på byn”. Jag kommer 
alltid att ha starka band 
till min hemkommun och 
fortsätter hålla koll.

Allt gott!

KRÖNIKA

Dags att vända blad

johanna@alekuriren.se
JOHANNA ROOS

TYCKER DU 
JOBBEN ÄR 
VIKTIGA?

DÅ ÄR EU-VALET 
VIKTIGT.

www.alesossarna.se


