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ALAFORS. Ale lucia, 
Andrea Lindgren är en 
av få som vill att det 
ska gå utför.

Skidåkning är näm-
ligen ett av hennes 
intressen, utöver fot-
boll, att skriva och ta 
hand om sina djur.

När vi träffar Andrea har 
hon precis varit och sjungit 
med luciatåget på ett företag 
i Mölndal. Hon tycker det är 
väldigt roligt att åka runt och 
lussa eftersom det är så upp-
skattat av många.

– Det är särskilt roligt att 
sjunga för pensionärer, för de 
tycker alltid att det är så roligt 
när vi kommer, säger hon.
 Andrea Lindgren bor i Ala-
fors med sin mamma, pappa, 
bror, syster och sina djur. 

Hennes motto är ”fånga 
dagen”, och det är inget tvivel 
om att hon lever efter det. 

Under skidsäsongen, ja-
nuari till mars, är det mest 
skidor som gäller. Hon är med 
i en klubb som heter Partil-
le Alpin, fast de tränar i Ale-
backen. Där är hon med i en 
del tävlingar, bland annat Na-
tionella Cupen. De åker också 
iväg på träningsläger över hel-
gerna till t ex Skövde och Jön-
köping. 

När skidorna sedan står 
i förrådet är det dags att 
snöra på sig fotbollsskorna 
för en säsong i Ahlafors IF.
Det är nog många som är ny-
fikna på denna ljusbärande 
slalomtjej. 

För att stilla er nyfiken-
het lät vi henne svara på lite 
frågor om allt mellan himmel 
och jord. 

Hur ska du fira jul?
– Det är inte riktigt bestämt 

än. Med familjen, fast vi vet 
inte vart det blir än. Jag har 
ganska stor släkt.

Gråter du av Disneyfil-
mer?

– Ja det händer. Det beror 
på vilken film det är. Jag gråter 
mycket av Lejonkungen, den 
är egentligen för hemsk för att 
vara en barnfilm tycker jag.

Vad ska du göra efter 
gymnasiet?

– Bra fråga, jag har inte rik-
tigt bestämt mig än. Först vill 
jag nog jobba lite och resa. 
Efter det vill jag plugga vidare, 
dock vet jag inte riktigt vad. 
Men jag tycker om att skriva 
och så skulle jag kunna tänka 
mig att jobba med djur. 

Kommer det att finnas 
tulpaner på ditt köksbord 
när du har flyttat hemi-
från?

 – Absolut.
Skulle du kunna tänka 

dig att leva som nunna?
– Nej, det tror jag faktiskt 

inte.
Om du hittade en magisk 

lampa med tillhörande ande, 
vad skulle du önska dig?

– Fred på jorden. Om man 
får vara lite självisk skulle jag 
önska att jag inte var allergisk 
mot katter och hästar. 

Köper du färdig peppar-
kaksdeg?

- Det händer väl. Men det 
är godare med hemmagjord.

Har du svårt att somna 
dagen innan julafton?

- Nej jag sover nog ganska 
gott.

Helt ärligt, väntade du på 
ett brev från Hogwarts när 
du var 11 år?

– Jag var nog lite äldre än 
11 när jag började läsa Harry 
Potterböckerna. Fast jag hop-
pades nog lite ändå, tänk vad 
roligt det hade varit.

Är du trött på pepparka-
kor?

– Nej, det är jag inte.
Brukar du spela Bingo-

lotto?
– Nej, någon gång med 

mormor kanske. Men inte re-
gelbundet, det är inte riktigt 
min grej.

Vem skulle du vilja skicka 
ut i rymden för att aldrig 
mer komma tillbaka?

– Det finns nog ingen jag 
skulle vilja skicka iväg för 
alltid. Inte just nu iallafall. 

Vilken är din käraste 
ägodel?

– Det är nog min nalle, Bul-
leribrum. Jag fick honom när 
jag föddes, sen hängde han 
med överallt. Om någon tog 
honom blev jag jätteledsen. 
Jag döpte honom till Bulleri-
brum eftersom min kusin hade 
en nalle som hette Bombom, 
jag ville också ha något roligt 
namn.

Vem skulle du ge den 
till?

– Den skulle jag aldrig ge 
bort! Men om man måste 
skulle jag nog ge den till.. eller 
föresten är det nog ingen som 
vill ha den.

– Eftersom Andrea är en 
minst sagt upptagen tjej, lät 
vi resten vara osagt. Vi tack-
ade för den här gången och 
hon åkte iväg för att tillsam-
mans med sina tärnor sprida 
ljus och glädje när det är som 
mörkast.

EMELIE IVARSSON
VERONICA JOHANSSON

Mörkret ska flykta snart, 
Ale Lucia svänger med väldig fart
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ALE LUCIA

Namn: Andrea Lindgren
Ålder: 18 år
Bor: Alafors
Familj: Mamma, pappa, bror, 
syster och hund
Motto: Fånga dagen

7 SNABBA

Glögg - Julmust
Bläck - Blyerts
Högstadielärare - Vägar-
betare
Regn - Snö
Harry Potter - Frodo
Bonde söker fru - Ensam 
mamma söker
Lussekatter - Pepparkaka
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