
I veckan firade Aroseniusskolan 30 år. Det 
skulle betyda att det är 20 år sedan jag 
själv var elev där, men så kan det väl inte 

vara. Så gammal är jag väl ändå inte... Eller 
är jag det?
Tveklöst får man perspektiv på saker och 
ting i det här jobbet. Äldre människor brukar 
gärna visa bilder på hur det såg ut förr. Det 
brukar jag inte lägga så stor vikt vid för 
numera förändras världen inte lika mycket. 
Det var skillnad för 70 år sedan då bilen var 
ett unikum, färgteven en dröm och datorn 
inte ens en idé. Numera tycker jag inte att 
förändringarna är så särskilt stora. Vi trans-
porterar oss i bil, talar i telefon – förvis-
so trådlös – och tittar på färgteve precis som 
vi gjort i hela min generations uppväxt. Det 
händer således inte så mycket längre. Men så 
kommer jag upp till Aroseniusskolan. Den 
är ju faktiskt inte sig lik längre. Den har för-
ändrats – fått våningar – och blivit betydligt 
större. Världen förändras och då känns det 
bittert att inte ha varit framme med kame-
ran på den gamla goda tiden. Min mamma 
och pappa kan visa bilder på hur deras skola 
såg ut, frågan är om jag kan rota fram några 
bilder på min. Det är tveksamt.

Nu är det hög tid för alla att dokumente-
ra sin omgivning, för så som Ale ser ut idag 
kommer kommunen definitivt inte att se ut 
om 20 år. När pendeltågen och motorvägen 

går genom älvdalen förändras hela Ales ge-
staltning så vill vi minnas hur det en gång 
såg ut så bör vi knalla ut och ta kameran med 
oss.

Förutom älvdalen så är området runt 
idrottsplatsen Jennylund värt att fotogra-
fera. Här planerar nämligen bandyklub-
ben att bygga en inomhushall för sin vinter-
sport. Det kommer att förändra hela land-
skapsbilden och för den som vill minnas hur 
det såg ut när bandy spelades på hederligt vis 
bör en promenad till Jennylunds isbana vara 
ett måste de kommande veckorna. Går allt 
enligt ritningarna ska klubben börja riva läk-
tare och speakerbås så fort säsongen är av-
slutad. Det enda som känns lite underligt – 
och olustigt eftersom jag personligen tycker 
att satsningen är riktig – är att finansiering-
en inte är klar. Att först rita och planera för 
ett bandyhus och sedan se om det går att fi-
nansiera känns som att börja i fel ända. Nor-
malt talar banken eller finansiären om innan 
hur mycket ett byggprojekt får lov 
att kosta och därefter tas beslut 
om det går att bygga. I Bandy-
husets fall har man gjort tvärtom 
– först gått ut och lovat Sveriges 
andra bandyhall – och 
sedan avslöjat att allt 
är klart – förutom fi-
nansieringen.
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Apoteket får utökade öppettider.
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