
Yttrandefrihet och 
demokrati borde vara 
självklara ting och 

saker som alla värnar mest, 
ändå tvingas samhället nu 
försvara rätten att tänka och 
tycka fritt med vapen. Det 
är djupt tragiskt och väcker 
många tankar. Hur kan 
något som är så grundläg-
gande i västvärlden vara så 
främmande och hotfullt för 
andra kulturer? Vem har nå-
got att förlora på en levande 
demokrati? Möjligtvis den 
som är okunnig, osäker och 
rädd, som vägrar accepte-
ra tollerans, transperens 
och att någon har en egen 
uppfattning. Detta kan bara 
motverkas genom utbild-
ning, inte med en väpnad 
attack. Det gäller att knäcka 
koden till varför onda kraf-
ter kan rekrytera personer 
även från Sverige att med 
sina egna liv som insats ta 
strid för sin religion. Varför 
lyckas inte vi övertyga om 
att det är fel väg att gå? Var-
för biter inte våra argument?

Yttrandefriheten i all 
ära, men den kräver också 
ansvar. Jag delar inte 
uppfattningen att vi med 
det fria ordet och publice-
ringsrätten ska provocera 
oliktyckande personer och 
minoriteter. Känsliga ämnen 
som rondellhundar och 
profeter ska inte nämnas i 
samma mening med respekt 
för religiösa anhängare. Att 

yttrandefriheten ger oss rätt 
att tycka vad vi vill innebär 
inte att vi ska provocera 
de som tycker annorlunda. 
Det skapar konflikter som 
världen hade mått bättre av 
att slippa.

I det öppna samhället 
är vi också måna om den 
personliga integriteten. En 
viktig ingrediens som dock 
samtidigt utgör ett hinder 
för säkerheten och den 
trygghet vi vill omges av. 
Med hänsyn till integriteten 
är till exempel vi i Sverige 
oerhört restriktiva till kame-
raövervakning på offentliga 
och allmäna platser. På den 
punkten måste vi tänka om. 
Det är bara att färdas genom 
Ale så kan vi konstatera att 
integriteten är kostsam. 
Med den nya tekniken 
hade vi med lätthet kunnat 
registrera vilket fordon som 
fanns på plats när 126 gla-
sade bullerskydd förstördes 
till en kostnad av miljoner. 
Vi måste våga bevaka vårt 
samhälle. Tack vare kame-
ratekniken kunde både den 
danska och tidigare i 
år den franska polisen 
finna gärningsmännen 
bakom terrordåden. 
Det hade knappast 
kunnat ske i Moder 
Sveas land. Här vär-
derar vi integriteten 
högre än möjligheten 
att gripa de som hotar 
tryggheten, demokratin 

och yttrandefriheten, men 
kamerabevakningen hotar 
inte oskyldiga, den skyddar. 
Släpp snacket om integritet 
och återställ tryggheten.

Reaktionerna mot den 
omfattande skadegörelsen 
längs nya E45 var enorma 
i förra veckan. Mängder 
av upprörda inlägg nåd-
de redaktionen. Många 
verkar vara överens om att 
gärningen inte bör vara en 
gåta, att sanningen om vilka 
som utfört gärningen finns 
därute. Det handlar om att 
leta reda på den, och även 
om vi nu inte har några 
kamerabilder, så finns det 
vittnen. Någon föreslog 
en belöning för avgörande 
tips – ett gammalt beprövat 
grepp som kanske skulle 
fungera även i våra dagar?

Släpp integriteten
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för dig som har råkat ut för ett brott
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Allt för häst, ryttare, hund och katt
Foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Årsmöte
Torsdagen den 19 februari

 kl 15.00
I Bohus servicehus

Program:
Kören sjunger, sedvanliga  

mötesförhandlingar, underhållning, 
vi bjuder på kaffe med dopp

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

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* 

 

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

ENDAST:

SKOMAKERI  NYCKELSERVICE  SKRÄDDERI

Premiär måndag 2/3

0700-61 87 10 • Göteborgsv. 74, 446 33 Älvängen
ÖPPET: MÅN-FRE KL 10-18, LÖR 10-14

50% rabatt under mars

ÄLVÄNGENS SKO- 
& NYCKELSERVICE

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN heminredning
Tyger, gardiner & 

               ALVA  
HISSGARDINER 69-99:-
NYA VÅRTYGER - METERVARA & FÄRDIGSYTT

KAPPA PÅ 
METERVARA

FÄRDIGA 
KAPPOR 139:-

GARDINSTÄNGER & TILLBEHÖR

Superpris

Handlingar enligt stadgar 
tillgängliga i Aktivitetshuset 
under tiden 19/2 - 2/3 2015

Måndag 2 mars kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus

VÄLKOMNA!
/Styrelsen

ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING

håller ordinarie

Årsmöte

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, Gul 

mandel, Blå mandel. KRAV-odlad Tolucapotatis. Svenska 
äpplen, morötter, fodermorötter. Hjortron- lingon- 

blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt 
(60-70% bärhalt). Enbärsdricka. Säljes från lastbil  

LÖRDAG 21/2: Kungälv Vikingagrillen vid St1 

13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, Älvängen gamla busstorget 

14, Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . 
Nästa tur 21/3.

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

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

BUSSRESA 
TILL

ULLARED 

LÖR 28 FEB
Avgång Lilla Edet - Älvängen 

- Nödinge - Bohus

Pris 170 kr

Bokning 0728-71 53 35, 

trestad71@speedmail.se

Öppet: måndag-fredag 09-18
GAMLA HOTELLET I ÄLVÄNGEN • TEL: 0730-810 779

VI FIXAR TELEFONEN!

PROJEKTKÖR
”Mässa för många - En mässa i många 
musikstilar” Framförs i Equmeniakyrkan 

Älvängen sön 29/3 17.00 

Övning tors kl 19.30–21.00 

from. 26/2. Anmälan:  

fru.engstrom@telia.com  
Välkommen med!


