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Kaos är något för genier sägs det. 
men till sist fungerade inte ens för-
klaringen. Det har tagit längre och 

längre tid att finna det man söker på skriv-
bordet. Jag var helt enkelt tvungen att er-
känna mig besegrad och nu efter tre dagars 
intensivt arbete har jag kommit fram till att 
pärmar, mappar och register faktiskt inte är 
så dumma uppfinningar. Att det sedan skulle 
vara så roligt och väcka så många minnen 
till liv var en bonus. Det roligaste låg un-
derst. Det var ett brev från Göran Johans-
sons, kommunstyrelsens ordförande i Göte-
borg, sekreterare som också hade bifogat ett 
flygfoto över Ullevi. Skälet var att vi i mil-
lennieskiftet marknadsförde oss med hjälp 
av Ullevi. ”Vill du synas inför ett fullsatt 
Ullevi?” På den tiden var det en bra liknelse, 
eftersom Ullevis 50 000 åskådare motsvara-
de vår läsekrets. Göran Johansson tyckte att 
bilden vi använde var lite gammal och ville 
ge oss en på ett nyrenoverat Ullevi. Pro-
blemet var att Nya Ullevi efter ombyggna-
den bara hade en publikkapacitet på 40 000 
åskådare, vilket betydde att vår marknads-
föring med Ullevi som liknelse inte längre 
var aktuell. Så Johanssons engagemang i att 
vi marknadsförde oss med hjälp av ”hans” 
Ullevi medförde att vi avslutade kampan-
jen… Jag minns det som igår – först en stolt 
känsla över Göran Johanssons personliga in-
tresse i vår lilla tidnings marknadsföring och 
sedan bedrövelsen över att inte längre kunna 
använda bilden, eftersom vår räckvidd inte 
längre var densamma som Nya Ullevis… 
Därför blev både brevet och bilden liggan-
des på skrivbordet och sedan började högar-
na att växa.

Under alla papper återfanns mycket 
roligt. En mössa från marinen… Vårt då-
varande tryckeri, VTAB, skickade en an-
norlunda inbjudan till ett seminarium som 
skulle ske till sjöss. Jag blev så förtjust i idén 
att skicka ut en mössa att jag till sist glömde 
bort både var jag lagt den och när evene-
manget var. Nu hittade jag både mössan och 
inbjudan, men dessvärre några år försent…

Jag hittade Alebladet, en av våra före-
gångare. En tidning som Ale kommun gav 
ut fyra gånger om året. Vi har sparat många 
av de tidningar som har kommit ut före 
vår tid. Att bläddra i dem ger inspiration. 

Underst låg Alebladet från augusti 1995, 
samma månad som Ale gymnasium invig-
des. Tidningen andades optimism och stora 
förväntningar. Ty det blev verklighet. Idag 
är huset också ett centrum för kultur och 
idrott efter skoltid. Idén med studiepass och 
elevens eget ansvar orkade man inte fullföl-
ja efter de framgångsrika första åren. Däre-
mot blev det precis som man hoppades elev-
ernas skola och Ale gymnasium är för många 
rikspolitiker detsamma som elevdemokrati. 
Det är häftigt.

Jag hittade också Alebladet från janua-
ri 1991. Rubrikerna över det nya klubbhuset 

på Forsvallen var feta. Ett gediget frivilligar-
bete hade äntligen burit frukt. Ale kommun 
upplät mark och reste huset, medan klub-
bens medlemmar inredde lokalerna. På 
mittuppslaget kan man också läsa om Ale 
Karateklubb och dess ledare Janos Czari. 
Det roliga är att 17 år senare är klubben 
fortfarande mycket aktiv och ledaren heter 
fortfarande Janos…

Vad hittade jag mer? Jodå, en och annan 
faktura som förfallit till betalning och som 
jag bestämt hävdat att vi aldrig fått… En 
kommunikationsstrategi för Ale kommun 
som talade om att Ale ska marknadsföra sig 
som en stark del av Göteborg. Se, så har det 
också blivit. Här låg också en utredning från 
Göteborgs universitet som avslöjade att 9 av 
10 alebor läser Alekuriren varje vecka. Den 
hänvisar vi alltid till, övertygade om att den 
statistiken är rykande aktuell – nåväl att den 
var tio år visste jag faktiskt inte.

Å andra sidan gjorde Banverket och Väg-
verket en ny undersökning förra året och 
den gav samma positiva resultat.

Sen hittade jag också ett nummer av Ale-
kuriren, nr 1, årgång 1. Det har tveklöst 
hänt en del, det behöver man inte städa 
ett skrivbord för att se. Eller så är det just 
därför som det har hänt mycket – istället för 
att städa skrivbord har vi utvecklat en tid-
ning. Skämt å sido, det går kanske att kom-
binera ett rent skrivbord med tidningsarbe-
te. Jag ska i alla fall försöka.

Spännande att storstäda skrivbord

SKINANDE RENT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Storstädning är kanske inget att skriva om normalt sett, men när jag för första gången på snart åtta år gjorte rent hus 
på mitt eget kontor fann jag så mycket av intresse att fler borde få ta del av det.

Ett hedrande brev från Göran Johansson Ett hedrande brev från Göran Johansson 
låg underst på skrivbordet. Man hittar låg underst på skrivbordet. Man hittar 
mycket spännande om man städar, sär-mycket spännande om man städar, sär-
skilt om det gått 8 år sedan sist.skilt om det gått 8 år sedan sist.
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