
Valrörelsen går nu in i 
sin absoluta slutspurt 
och det märks. Ner-

vositeten går nästa att ta på. 
Inte så konstigt heller. Våra 
lokala politiker har ägnat 
dagar, kvällar och nätter åt att 
slipa på sin taktik, argument 
– och inte minst insändare. 
I veckan slår vi rekord med 
fem helt fulla sidor. Två ord 
dominerar den sista valveck-
an, trygghet och rasism. Det 
talas mer än någonsin om hur 
aleborna ska återfå känslan 
av att alltid vara trygg. De 
fl esta tycks tro att vägen till 
ett tryggare samhälle går via 
polisen. Det kanske är sant, 
men paradoxen är då att just 
polisfrågan inte är något som 
avhandlas av våra kommun-
politiker... Jag utgår från att 
våra företrädare är medvetna 
om detta och konstaterar då 
att frågan trots detta verkar 
vara så angelägen att de 
tänker fokusera hårt på att 
förändra dagens situation. 
Hur blir intressant att se.

Sverigedemokraterna är 
kanske det parti som pratat 
mest om ordet ”trygghet”, 
men misslyckades radikalt på 
den punkten då det framkom 
att partiets vice ordförande 
i Ale uttryckt sig hotfullt på 
sociala medier och bland 

annat ”gillat” ett inlägg där 
en kvinna med egen åsikt 
om SD:s partiledare hotades 
med gruppvåldtäkt. Om vi 
inte ens kan känna oss trygga 
på Facebook i den digitala 
världen – i mina ögon en 
skenvärld – hur ska SD då 
kunna få oss att tro på en 
ökad trygghet på gator och 
torg i den verkliga världen? 
Att SD-politikern har ångrat 
sig spelar föga roll. Ber man 
om alebornas förtroende går 
det inte att ha eftertänksam-
het som främsta egenskap.

Att rasism får ta så stor del 
av debatten är en förbannad 
sorg. Vi lever i ett av världens 
mest öppna och demokratis-
ka samhällen. Jag trodde vi 
visste bättre, men det är helt 
uppenbart att historien gått 
många förbi och att vissa inte 
lärt någonting. Genom att 
stänga dörren blir det inte 
mer hemtrevligt.

Det är många politiker som 
begått misstag genom åren 
och ofta får man en andra 
chans, självklart beroende 
på om man köpt Toblerone 
eller hotat någon. Jag tycker 
ändå att det är ett bra bud-
skap att skicka med alla som 
nu har engagerat sig i valrö-
relsen. Oavsett utgången på 
söndag så går fyra år väldigt 

snabbt och som sagt de fl esta 
får en andra chans!

Som ansvarig utgivare räds 
man ofta att debatten ska 
skena och övergå till per-
sonangrepp istället för saklig 
politik. Årets valdebatt har 
enligt mig klarat sig bra och 
det mesta har handlat om 
sak och inte person. Några 
insändare har dock fått stå åt 
sidan, då de främst har hand-
lat om att hänga ut enskilda 
politiker. Bara för att vi inte 
alltid delar varandras åsikter 
betyder inte de att vi måste 
”iditotförklaras”.

Jag ber att få önska alla 
politiker ett stort lycka till, 
men för allt i världen – solen 
går upp även på måndag!

De fl esta får en 
andra chans!

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

LOPPIS
FÖR VÄRLDENS BARN

Hjärtligt välkomna!
Världens Barn i Ale

LÖR 13 SEPT KL 10-14
ÄLVÄNGENS AKTIVITETSHUS 

(Carlmarks väg 4)

Vill du ge ditt stöd? Kom och fynda, 
eller hyr ett eget bord för 100:-

Bordshyran, serveringen och 
Världens Barnbordets inkomster 
går oavkortat till Världens Barn

Vid bokning av bord
Ring Inger 0703-11 94 32

Kaffeservering!

LÖRDAG 13/9
LÖRDAG 20/9

ÖPPET KL 10-15

www.skiltorpkvarn.se

LAMMLÅDOR 
LAMMKÖTT

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.

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel*

 inkl. moms*

 inkl. moms. 

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron. Nyplockade rensade bär, litervis 

eller hela lådor. Endast svenska bär. Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- tranbärs- och 

salmbärssylt. Allt i mån av tillgång. 
För priser – se hemsidan. Säljes från lastbil 

VARJE LÖRDAG 8/8 – 20/9: 
Kungälv vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, 

 Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . (ingen förbeställning).

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

Kristdemokraterna 
vill utöka  
föreningsstödet!

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

TYGSERVETTER 40x40 cm10:- /st

Gardiner, modetyg!
Metervara, färdiga

Linne 85:-/m Regnställ barn 299:-

BARNTRIKÅ mönstrad 120:-/m digitaltryck 150:-/m

ZEBRA  
löpare 89:- Möbeltyg &  

galon         99:-/m

Höstnyheter!

Vinnare i 
musikkrysset!

Kari Sokka
Surte

Inga Eklund
Älvängen

Björn Corneliuson
Lilla Edet

Britt Nilsson
Bohus

Anki Larson 
Älvängen

Lena Nilsson
Bohus

Kerstin Jakobsson
Alafors

Siv Ögren
Älvängen

Bertil Aronsson
Lödöse

Birgitta Foxér
Lilla Edet

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren


