
Tro't om ni vill, men det är bara en 
knapp vecka kvar till midsommar. 
Alltså, halva 2007 har snart gått till 

ända. Tro't om ni vill, men i veckan läng-
tade jag faktiskt tillbaka till skolan. Jag var 
med på tvåornas skolavslutning i Ale gym-
nasium. Det bjöds på sång och musik i alla 
de former, uppträdanden som ger vem som 
helst gåshud. Rektor Gerd Pålsson Berg 
läste en dikt om att alla har vi en vinge – 
och vi kan säkert lära oss flyga – bara vi 
vågar försöka. Det var en härlig stund på 
läktaren och när lärare, Martin Ekstrand, 
sätter sig vid pianot och spelar Den bloms-
tertid nu kommer, starkt 
överröstad av hela sa-
longens allsång, då ville 
jag också resa mig och 
springa ut. Ni vet den där 
underbara frihetskänslan 
som bara ett sommarlov 
kunde ge, den infann sig 
nästan hos mig. Åtminstone påmindes jag 
om hur det en gång kändes när det långa 
lovet låg framför en. Förväntningar, för-
hoppningar, drömmar –det var ju alltid så 
mycket som skulle ske på sommaren. Sen 
blev det väl inte alltid så som det var tänkt, 
men det hör ju till.

Jag är glad att jag var i Ale gymnasi-
um den här dagen. Att bara få höra Den 
blomstertid nu kommer gjorde en sak klar 
för mig – den är här nu – sommaren.

Tro't om du vill!

Jag var på fotboll i lördags, det lär ni tror 
på, för det blir ju en del av den sporten 
med det här jobbet. Det har ni säkert för-
stått. Men i lördags var det inte de stolta 
seniorerna som var föremål för bevakning, 
utan våra kommande stjärnor. Skepplanda 
cup vänder sig till de yngsta bolltalangerna, 
men de är inte ett dugg mindre underhål-
lande. Skepplandas P-10-lag gick till final 
mot Kongahälla. Matchen slutade oavgjort 
och lagen var tvungna att skiljas åt genom 
straffläggning. Inför det dramatiska avgö-
randet ropar en av Kongahällaspelarna: 
"Mamma, köp en hamburgare nu!"

Mamman satt på åskådarplats och hade 
inga planer att resa sig. Hon följde spänt 
straffavgörandet.

"Men, mamma, jag vill ha en hamburga-
re. Jag måste ha en hamburgare. Det är ju 
bara en boll. Du kan titta på den sen."

Mitt i prick. Tänk att spela in den sek-
vensen och visa hamburgerkillen filmen 
om tio år. 

"Det är bara en boll. Bry dig inte om 
den nu. Nu käkar vi hamburgare."

Det händer en del med åren när det 
gäller inställning till sporten, men vi kan 
säkert påverka den och det bör vi göra. 

Sporten måste förbli en 
lek. Barnen förhåller sig 
till idrotten som sina äldre 
förebilder. Därför är det 
naturligtvis allvarligt när 
föräldrar tar sporten på 
större allvar än barnen 
själva. Vid ett par tillfäl-

len gapade sig föräldrar hesa över domslut, 
som om det vore en VM-final.

Skepplandas P-10 förlorade strafflägg-
ningen, men satte fin knorr på min dag när 
de spärrade ögonen i prispodiet; "Titta, 
tvåan får också en pokal!"

Plötsligt var allt frid och fröjd igen.
Däremot var det svårt att få fram när 

cupen startade. Jan-Åke Larsson har varit 
med som domare sedan starten och han 
började 1975, enligt honom själv. Däre-
mot spelades Skepplanda cup första gången 
1978... Någon drog slutsatsen att det var 
lika bra att starta en cup eftersom Jan-Åke 
ändå sprang däruppe varje sommar. Det var 
lika bra att ge honom något att döma...

Tro't om ni vill, men snart 
är det dags att slå in julklap-
parna.
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Snart är det dags att 
slå in julklapparna...

>> ...i veckan längtade 
jag faktiskt tillbaka till 

skolan. <<

Sommaröppet på Apoteken i Ale
25 juni – 18 augusti: vardagar 10 – 18
lördagar 10 – 13

Vi ökar vår tillgänglighet:
Midsommarafton: 9 – 12

Läkemedelsinformation dygnet runt 
Kundcentrum 0771-450 450.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00

En tidning kvar innan sommaruppehållet!

BOKA DIN PLATS PÅ 
0303-74 99 40

MMANUSSTOPP ONSDAG KL 12.00!ANUSSTOPP ONSDAG KL 12.00!

Trevlig sommar! 
Önskar redaktionen

Vi är tillbaka i brevlådan första veckan i augusti.

TakarbeteTakarbete  
utföres utföres till lågpris.till lågpris.

Ring för fri offert.Ring för fri offert.

TakserviceTakservice
tel. 0735-78 83 79tel. 0735-78 83 79

StudentStudent
eller fest?eller fest?

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Vi har både smörgåstårtor 
och catering. Bakverk till 

kaffet fixar vi också!

Gardinstänger 90:-/st Vaxduk 30:-/m

Mängder av nya fina tyger! 
2-pack paneler 59:-

Möbeltyger till hemmet & båten!
Kläder för hela familjen!

Stilfull heminredning!
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

LAGERFÖRSÄLJNING

SOMMARTIDER
Lördagar 11-13

Varvet i Lödöse
0520-66 18 00


