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Tisdag 10 februari

Rattfylleri
Vid Systembolaget på Ale 
Torg kontrolleras en person-
bilsförare som medtas för 
provtagning. Föraren är en 
man född 1945.

Onsdag 11 februari

Drograttfylleri
På E45 vid Alvhem stop-
pas en bilist för kontroll. 
Föraren, en man i 50-års-
åldern, är tydligt påverkad 
av droger och tas med för 
provtagning. En rapport om 
drograttfylleri skrivs.

Busshållplatsen Gallåsvä-
gen i Nol utsätts för skade-
görelse. Ett antal bullerskydd 
mellan Nol och Nödinge 
krossas.

Bostadsinbrott i Älvängen. 
Läsplatta, kameror och 
smycken tillgrips.

Lördag 14 februari

Inbrott
Inbrott i Surte. Tjuven tar sig 
in via köksfönstret. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
två mobiltelefoner.

Den 94-årige man från 
Båljen i Hålanda som anmäls 
försvunnen på torsdags-
kvällen anträffas avliden 
utomhus. Ingen misstanke 
om brott.

Söndag 15 februari

Grov olovlig körning
En man, född 1987 och hem-
mahörande i Skepplanda, 
stoppas av polis i Nödinge 
och är misstänkt för grov 
olovlig körning.

NÖDINGE. Lika vass som 
han är i rollen som krö-
nikör på SVT-sporten, 
lika begåvad visade sig 
Jonas Karlsson vara när 
han intog scenen som 
föreläsare i Ale Kultur-
rum.

Kan vi lita på det vi 
ser? löd rubriken och 
syftade till huruvida 
elitidrottarna som vi ser 
på tv är dopade eller 
inte.

Karlssons tankeväck-
ande åsikter i detta 
ständigt aktuella ämne 
föregicks av Tommy 
Mobergs tydliga och 
ocensurerade bild av 
anabola steroiders 
biverkningar på männ-
iskan.

Besökarna till Ale Kulturrum 
fick uppleva en världspremi-
är när dopingexpert Tommy 
Moberg och sportjournalis-
ten Jonas Karlsson för första 
gången gjorde gemensam 
sak på temat doping.

– Det var när jag lyssnade 
på Jonas Karlsson i Skövde 
som jag tänkte att det kun-
de vara kul att göra något 
ihop. Sportfront, och dess 
samordnare Marie Clas-
gård, förankrade idén med 
Ale kommun och drogföre-

byggare Thomas Berggren 
som omedelbart nappade på 
förslaget, förklarar Tommy 
Moberg.

– Vi ska även till Kungälv 
i april och håller också på att 
diskutera om en föreläsning i 
Göteborg senare i vår.

Symbol
Tommy Moberg har blivit 
något av en symbol för det 
drogförebyggande arbetet i 
Ale, då han fanns med som 
en nyckelperson redan för 
tio år sedan när Vakna drog 
igång sitt arbete med föräld-
raföreläsningar och annan 
informationskampanj.

– Det är fantastiskt att ar-
beta här, det görs många bra 
saker i Ale inom det här om-
rådet, betonade Moberg.

Tommy Moberg har un-
der många år, som föreläsare 
och författare, påtalat vikten 
av att arbeta förebyggan-
de mot anabola androgena 
steroider och riskerna med 
kosttillskott. 

– I Sverige är det lättare 
att få behandling för spel- 
och sexmissbruk än vad som 
är fallet om du är steroid-
missbrukare. Det är ett sam-
hällsproblem, konstaterade 
Tommy Moberg som varva-
de intressanta forskningsre-
sultat med tydliga exempel 
på vad för skador som krop-
pen tar av anabola androge-
na steroider.

TV-profil
Efter en kort bensträcka-
re var det Jonas Karlssons 

tur att stå i rampljuset, nå-
got han är van vid efter att 
jobbat som reporter, kröni-
kör och programledare på 
SVT-sporten sedan 1998.

– Men det här är faktiskt 
läskigare än att leda Vinter-
studion med en miljon titta-
re.

Jonas Karlssons ingång 
var att doping inte är svart 
eller vitt utan att det finns en 
stor gråzon däremellan.

– Ben Johnson som av-
slöjades för doping på OS i 
Soul 1988 och hockeyspe-
laren Nicklas Bäckström, 
som åkte fast efter att ha ta-
git sin allergimedicin i sam-
band med Vinter-OS i Sotji 
2014, står ganska långt ifrån 
varandra. Detta säger jag 
inte bara för att jag är svensk.

Jonas Karlsson berättade 
om det tveksamma nöjet som 
han hade att tillsammans 
med Anders Blomqvist 
kommentera tremilsloppet 
vid vinterspelen i Salt Lake 
City 2002 där Johann Müh-
legg krossade allt motstånd, 
inklusive dåvarande storfa-
voriten Per Elofsson.

– Det var osannolikt så 
som han åkte, men jag kun-
de inte säga till 2,8 miljoner 
tv-tittare att han var dopad. 
Faktum är att om Mühlegg 
inte varit så klantig hade han 
aldrig åkt fast.

Trovärdighetskris
Det finns en trovärdighets-
kris inom idrotten anser 
Jonas Karlsson och syftar i 
första hand på sporter som 
kräver kraft, explosivitet och 
uthållighet. Han tycker ock-
så att signalerna som sänds 
ut till våra ungdomar är värt 
att reflektera kring.

– När hockey- och fot-
bollsspelare på elitnivå kna-
prar voltaren som plockgodis 
för att klara av sin idrott. Det 
är ingen doping, men vad är 
det för signal? Gymmen bör 
tänka på sin marknadsföring, 
att man bygger hälsa inte 
muskler. Missbruket av do-
pingklassade preparat kryper 
lägre ner i åldrarna och når 
fler gym. Idag är kroppen en 
statuspryl.

– Femton procent av 
svenska killar i åldern 15-
25 år skulle ta ett piller som 
garanterade idrottslig succé, 
trots vetskapen om att de 
innebar en garanterad död 
inom 30 år. 

Jonas Karlsson ut-
manade också åhörarna 
genom att ställa frågan 
vilket ansvar vi tv-tit-
tare har? Det är tv som 
genererar pengar till 
idrotten, vilket gör att 
problematiken med do-
ping och fuskande utövare 
lär fortsätta.

– Det är många som har 
väldigt goda incitament för 
att fuska. Det finns ett ut-
tryck: Skammen är inte att 
fuska utan att bli avslöjad.

Tävling i genetik
Mot slutet av föreläsningen 
provocerade Jonas Karlsson 
publiken att slänga ut ett an-
tal frågor:

– Vill vi veta till varje pris? 
Var går gränsen mellan un-
derhållning och rättvisa?

– Jag vill hävda att idrott 
är en tävling i genetik för 
att kunna nå världstoppen. 
Ta fotbollsspelaren Lionel 
Messi. Som 11-åring blev 
Messi diagnostiserad med 
en hormonsjukdom, brist på 
tillväxthormon, vilket hin-
drar kroppen från att växa. 
Barcelona värvade honom 
från Argentina och betalade 
för en hormonbehandling. 
Är det doping? Eller ta Ma-
rit Björgen, som är supert-
revlig och en av de mest öd-
mjuka idrottspersonligheter 
som jag har träffat, som lider 
av astma och som tvingas ta 
medicin som i vanliga fall 
är förbjuden inom tävling-
sidrott eftersom det klassas 
som ett dopingpreparat. Vad 
jag vill säga är att doping inte 
är svart eller vitt, det finns en 
gråskala.

Tommy Moberg och Jo-
nas Karlsson avtackades med 
blommor för en berikande 
och i många hänseenden 
intressant, berikande och ef-
tertänksam onsdagskväll.

– Det var uppskattningsvis 
300 personer på plats. Vi 
hade hoppats på många 
besökare, men detta över-
träffade förväntningarna. 
Tyvärr fick en del perso-
ner vända i dörren, men 
dessa fångades upp av våra 
säljare som bokade in ett 
personligt möte.

Förklaringen till det 
stora intresset?

– Det är ett aktuellt 
ämne, folk har fått upp 
ögongen för fiber och ef-
terfrågan är stor. För någ-
ra år sedan visste man inte 
riktigt vad fiber var. Beho-
vet har ökat i takt med att 
vi konsumerar mer dator-
tjänster.

Hur var mötet upp-
lagt?

– Vi presenterade fö-
retaget, vår affärsidé och 
den satsning som vi av-
ser att genomföra i Ale. 
Kommunens bredbands-
samordnare Per Persson 
fanns också på plats. Mö-
tesdeltagarna fick chan-
sen att ställa frågor, bland 
annat om de tjänster som 
möjliggörs med fiber.

Vad blir nästa steg?
– Nu ska vi ut och prata 

med berörda hushåll, cir-
ka 1 000 besök är inplane-
rade under våren. Sedan 
hoppas vi att aleborna ska 
beställa fiber och att vi kan 
komma igång. Måndagens 
möte var ett bra avstamp 
och ett bevis på att sats-
ningen ligger helt rätt i ti-
den. Det tycks som om att 
aleborna är med på banan.

JONAS ANDERSSON

Kom det 
mycket folk?

HALLÅ DÄR...

…Malin Karlzén, regionchef 
för IP-Only Väst, som bjöd in 
till informationsmöte i Med-
borgarhuset i måndags med 
anledning av den planerade 
fiberutbyggnaden.

Berikande föreläsning om doping

Tommy Moberg inledde kvällen om doping i Ale Kulturrum. En skrämmande och helt ocensu-
rerad bild av anabola steroirders biverkningar.

TV-profilen Jonas Karlsson gav en 
målande bild av elitidrotten och 
dess förhållande till doping.

STC:s Sara Bohman om 
satsningen på schysta gym!
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Inne & utebelysning
Ale Lampan

STOR REA PÅ GRUND AV ÄGARBYTE

30-50%
RABATT PÅ HELA SORTIMENTET!

Vi kommer att  
utöka vår 

verksamhet med 

försäljningav 
värmepumpar.

Mer info kommer  

inom kort. Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, Tel: 0303-74 88 54. 
Öppet vardagar 10-18 & lördagar 10-14

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

I Sverige är det 
lättare att få 
behandling för 
spel- och sex-

missbruk än vad som är 
fallet om du är steroid-
missbrukare. Det är ett 
samhällsproblem.
TOMMY MOBERG

Det var osan-
nolikt så som 
han åkte, men 
jag kunde inte 

säga till 2,8 miljoner 
tv-tittare att han var 
dopad. Faktum är att om 
Mühlegg inte varit så 
klantig hade han aldrig 
åkt fast.
JONAS KARLSSON OM ATT 
HAN INTE TRODDE VAD 
HAN SÅG I OS 2002.


