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Sista ansökningsdagen 
närmar sig och som vanligt 
är man ute i sista sekund. 

Självklart har jag inte 
den blekaste aning om var 
mina tidigare skrivna verk 
är och börjar inse att jag får 
söka till journalistlinjen utan 

arbetsprover. Kommer ju gå 
jättebra…

I ilska drar jag till slut 
sönder pappkartongen 
längst in i skrubben och ut 
trillar högen med gamla 
kärleksnoveller från högsta-
diet blandade med artiklar 

och reportage från senare 
år. Överst i högen hamnar 
en skrynklig lätt gulnande 
tidning. 

På uppslaget ur Alekuri-
rens ungdomsbilaga Blick 
för sex år sedan får jag syn på 
en rubrik och hajar till. 

”Följer du din stora 
dröm”?, lyder den och 
spalten är skriven 
av Johanna Roos. 
Frågan som jag så 
myndigt ställde 
till andra förvir-
rade aleung-
domar kändes 
plötsligt 
riktad mot 
mig själv. 

Drö-
myrket 
som jag 
så länge 
burit 

med mig i ryggsäcken har, 
allt eftersom jag packat 
mer och mer erfarenheter, 
hamnat längst ner.

Ofta har jag förundrats 
över hur mycket man hinner 
med när man bara låter livet 
traska på utan vidare efter-
tanke. 

Jag har till exempel 
hunnit springa 

tusen mil i 
tofflor och 
förkläde. Det 
kallas också 
att jobba 
som servi-
tris mitt 
i hetaste 

semester-
perioden 

på Gotland, 
för att sedan 

fortsätta 
språngmarschen 

på Göteborgs 
restau-

ranger 
och 
caféer. 

Med paus för en grund-
kurs i mediekommunikation 
på universi-
tetet och ett 
halvhjärtat 
försök att 
läsa till gra-
fiker stupade 
jag till slut 
i mål på en 
trafikskola 
på Avenyn 
där jag antog 
nästa utmaning: receptio-
nist.  

Loppet var över men vad 
hände med mitt mål?

Det är väl sant som John 
Lennon sa att ”livet är något 
som händer medan man är 
upptagen med något annat.” 
På gott och ont bör tilläggas, 
för visst ligger mycket av 
livets charm i att inte pla-
nera alla sina drag. 

Samtidigt vill man inte 
sitta i en båt utan att veta 
vartåt den driver.

Jag bestämde mig för att 
rota fram min skrynkliga 
dröm ur ryggsäcken och ge 
den en ärlig chans.

Efter en halv termin 
på Ljungskile folkhögskola 
blev det dags för journalist-
klassens första praktik. Det 
kändes som en självklarhet 
att söka till Alekuriren, där 
allting på något vis började.

När jag, i förra veckan 
traskade in på Ale gymna-
sium för att intervjua min 
gamla lärare i spanska, blev 
nostalgin minst sagt påtag-

lig. 
Mycket har hänt sedan 

jag och min 
kära vän Sofia 
Sundbäck, 
oskiljaktiga 
i likadana 
kläder, irrade 
runt bland 
salarna på 
gymnasiet. 
Men ibland 
är det som 

om tiden stått still, för med 
samma något naiva syn på 
tillvaron, tar jag nu nästa 
steg i livet, i hopp om att 
hitta mitt kall.

Följer du din stora dröm? 
Myndig och storartad 

rubrik för en 18-åring, men 
ändå så simpel och funda-
mental.

Längst in i skrubben 
står pappkartongerna stap-
lade och vid varje vårstäd-
ning funderar man på om 
det inte är dags att överlåta 
dem till tippen. 

Ändå står de kvar, en 
låda för varje genomfört 
lopp. Vetskapen om att den 
nedersta kartongen rymmer 
en liten dröm, gör resan till 
tippen otänkbar.
För vem vet, en dag kanske 
den packas upp. 

JOHANNA ROOS

En skrynklig dröm har packats upp
Jag har till exempel 

hunnit springa tusen mil 
i tofflor och förkläde.

Johanna Roos
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SKEPPLANDA. Vilken 
uppslutning!

Drygt 40 personer 
kom för att medverka 
vid torsdagskvällens 
trygghetsvandring i 
Skepplanda.

– Jag är överväldigad 
och samtidigt stolt 
över skepplandabornas 
engagemang, säger 
Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

Tredje gången gillt skulle 
man kunna säga. De två tidi-
gare trygghetsvandringarna i 
Bohus och Älvängen har inte 
varit i närheten av ett delta-
garantal likt det i Skepplanda 

i torsdags.
– Jag är jättepositivt över-

raskad att det blev så god upp-
slutning. Tidigare gånger har 
folk sagt att de ska komma, 
men tyvärr har det inte blivit 
så. Nu tog ortsborna vara på 
möjligheten att framföra sina 
frågeställningar till kommu-
nens tjänstemän och polisen 
som också fanns med, säger 
Lotti Klug.

– Vad som var väldigt bra 
var att vi hade ett brett ål-
dersspann, från 8 till 80 år. 
En diger samling tonåring-
ar medverkade, vilket brukar 
vara en svår målgrupp att få 
med. Därutöver hade vi två 
representanter från DHR, 

som kom med intressanta 
synpunkter utifrån sin hori-
sont.

Samling ägde rum på bib-
lioteket där Alebyggen hade 
sponsrat med fika till alla del-
tagare. Därefter delades det 
ut reflexvästar, innan vand-
ringen kunde ta sin början.

Önskemål
– Vi utgick från Albotorget, 
tog en sväng förbi fritidsgår-
den, vidare bort mot simhal-
len, genom ett villakvarter,  
passerade kyrkogården, buss-
torget och sedan till bibliote-
ket, förklarar Lotti.

Efter avslutad vandring 
skedde återsamling där in-

trycken från promenaden 
sammanställdes. Önskemål 
om bättre belysning på en 
del platser framkom liksom 
att sikten på sina håll behöv-
des förbättras med hjälp av 
buskbeskärning.

– Den senaste tidens skade-
görelse i Skepplanda kom upp 
till diskussion. Det är ingen 
tvekan om att det finns en viss 
motsättning mellan unga och 
äldre. Det är något som vi till-
sammans måste arbeta lång-
siktigt på att lösa och för det 

krävs att alla parter bjuder till, 
säger Lotti.

Anders Alfredsson från 
kommunens parkavdelning 
påpekade tröstlösheten i att 
plantera blomsterlådor som 
ständigt förstörs.

Ungdomarna efterlyste 
ökade öppettider på fritids-
gården och vidare önskade 
man fler bänkar på torget.

– Vi är inga trollkarlar som 
kan fixa allt, men trygghets-
vandringen är ett bra forum 
där invånarna får chansen att 

lyssna till vad kommunens 
tjänstemän och polisen har att 
säga. Framförallt är det också 
en möjlighet för oss att ta till 
oss åsikter från dem som bor 
i området. Torsdagens trygg-
hetsvandring i Skepplanda 
var verkligen ett praktexem-
pel, avslutar Lotti Klug.

Nästa trygghetsvandring 
är planerad att ske i Surte 
nästa höst.

Trygghetsvandring med stor uppslutning
– Skepplandaborna visade engagemang

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett drygt 40-tal ortsbor deltog i torsdagskvällens trygghetsvandring i Skepplanda. Även den 
yngre generationen fanns representerade.

Polismännen Björn Ekman och Tom Henricson fick svara på 
en del frågor från allmänheten.

Ett kortare stopp gjordes 
vid fritidsgården där Jimmy 
Antonsson informerade om 
verksamheten.

studerar till journalist 
på Ljungskiles Folkhögskola.


