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Hallå, ni som krönte nyår med smäl-
lare! Konstigt att det finns så många 
som ligger på den låga nivå att man 

först betalar för smällare och sedan njuter 
av att höra det smälla. Ett tips till er: tag två 
stekpannor och slå ihop dem så har du både 
billigt smällande och så stör det inte dem 
som inte vill ha detta gissel. 

Är ni medvetna om hur många hundar 
och andra djur det finns som mår riktigt 
dåligt av allt smällande och kanske även 
krigsskadade människor gör det? Den som 
en gång har sett en skotträdd hund glömmer 
det inte, tro mig. Förklara för mig så att jag 
förstår vad det är som är så roligt med denna 
förströelse. Reptilhjärnan, eller? 

Vi som inte vill ha det här blir tvingade 
att stå ut med det varje år. Kanske dags att 
hitta något nytt infantilt påhitt som kan 
ersätta detta smällande. Tydligen är många 
beredda att betala dyrt för att trakassera 
sin omgivning, så pengar verkar inte vara 
något problem. Vad är det då som är fel på 
människor som tycker att det är roligt med 
smällare? Jag vet inte, men det går väl att 
tillsätta en utredning kring detta. För övrigt 
så kan varje kommun bestämma om det ska 
vara tillåtet med fyrverkerier som inte är 
organiserade, det tycker jag att Ale kommun 
ska titta på.  

Gott nytt år utan smällare!
Egbert Bruse

Gott nytt 
år utan 
smällare! Nu kör vi igång vårens 

kurser i Linedance!
Prova-på i Kungälv, Fredkullasalen 22 januari kl.18.00
Prova-på i Älvängen, Folkets Hus 25 januari kl.14.00

Kurser i Kungälv:
Måndagar  
kl 18.30-20.00 Nivå 2
Torsdagar  
kl 18.00-19.30 Grundkurs/nybörjare
kl 19.30-21.00 Nivå 1

Kurser i Älvängen:
Söndagar  
kl 14.00-15.30 Grundkurs/nybörjare
kl 15.30-17.00 Nivå 1
kl 17.15-18.45 Nivå 2
kl 19.00-20.30 Nivå 3

Dansa med oss

 

För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se eller ring 0704-89 86 16
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MEDLEMSMÖTE
SURTE-BOHUS

Tisdag 20/1 kl 18.00
i Bohus Servicehus

MEDLEMSMÖTE
SKEPPLANDA

Onsdag 21/1 kl 18.00
i Skepplanda bibliotek

MEDLEMSMÖTE
I ALE

Torsdag 22/1 kl 18.30
Folketshus i Nol

Val av partikongressombud

Beslut om motioner  

till partikongressen

Aktuella kommunala frågor

VÄLKOMNA!

TA MED DINA BILDER PÅ ETT USB, 
DVD-SKIVA ELLER MINNESKORT. 

DU KAN OCKSÅ MEJLA info@alekuriren.se

Läs mer på www.alekuriren.se

EN STOR 
FAVORITBILD!
VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK

70X100 CM  199 KR
50X70 CM  149 KR

Lokaltidning & Reklambyrå


