
Verksamheten 
är miljödiplomerad

Stress är bland det 
värsta vi vet. Jag skri-
ver vi för jag är över-

tygad om att en klar majo-
ritet håller med. Samtidigt 
finns det ett dilemma. Ta 
julen som ett exempel, den 
är ju ganska aktuell... Vi är 
många som gillar traditio-
nen, firandet och glädjen vi 
delar med alla under några 
få dagar. Det är mycket som 
ska hinnas med, eftersom 
vi ställer stora krav på jul-
firandet. För att motsva-
ra alla högt ställda förvänt-
ningar yrar vi in och ut i 
ett flertal affärer, vi spin-
ner runt i köket för att hinna 
få allt klart, vi skickar häls-
ningar till alla vänner för att 
tala om att vi önskar dem en 
god jul (vilket förvisso borde 
vara en självklarhet om man 
nu är vänner...), vi köper jul-
klappar för tusentals kronor 
per person som i många fall 
ändå byts ut, vi drar hem en 
gran (som vi senare kommer 
att gnälla över eftersom den 
barrar). Ja, listan kan som 
ni vet göras hur lång som 
helst. Allt för att fira en lugn 
jul... Detta makalösa upp-
trädande skapar givetvis en 
hög stressfaktor. Vi stressar 
halvt ihjäl oss för att kunna 
ta det lugnt. Tycker nog att 
vi borde ompröva våra ri-
tualer och sänka ambitions-
nivån. Det om något skulle 
kunna skänka oss en lugna-
re tillvaro.

Faktum är att mycket inte 

blir särskilt bra, eftersom 
julen har blivit så stor. Kon-
kurrensen om kunderna och 
publiken är så omfattande 
att alla omöjligt kan bli vin-
nare. Förlorarna sitter i en 
tom lokal och undrar nog 
om de istället ska ägna sig 
åt något annat. Det blir ju 
så om alla ska ha julkonsert 
samtidigt, om alla ska ha jul-
marknad samtidigt eller som 
i Ale Arena där vårt stolta 
bandygäng försökte bjuda 
på underhållning samti-
digt som Ale lucia –denna 
gång från Bohus – kröntes 
inför en stor folkmassa i Fu-
rulundsparken. Då blir det 
bara 201 entusiaster på läk-
taren. Julens alla evenemang 
tar kol på varandra. Det har 
varit ett antal arrangemang 
den här julen som inte 
lyckats särskilt bra. Jag 
tror rekommendatio-
nen är att sluta försöka 
– åtminstone i juletid. 
Skapa en egen tradition 
istället och fira något i 
februari, utan konkur-
rens av andra kraf-
ter.

Låter jag kri-
tisk? Tja, det 
är väl egentli-
gen inte ande-
meningen. Jag 
är bara rädd om 
alla dessa ideel-
la krafter som 
lägger ner så 
otroligt mycket 
kraft och energi 

på att skapa publika evene-
mang. Deras tillfredsställel-
se är ju att få respons. Det 
tror jag alla kan få, men inte 
under en och samma vecka.
Det blir ju dessutom extra 
negativt om man stressar 
fram något och resultatet 
blir noll eller sämre.

Livet på en redaktion skil-
jer sig inte från livet i övrigt. 
Här stressar vi också in i 
det sista, trots att man har 
ett helt år på sig att förbe-
reda sig inför årets stora 
nummer. Ju mer man tänker 
på det här med julen, ju 
mer konfunderad blir man. 
Så mycket stress för så lite 
lugn...
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JULSTÄNGT 28/12–10/1

God Jul & Gott nytt År!
Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

ÖPPETTIDER! 
Må-fr 10-18, lö 10-15 och sö 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

Hösten & Julens tyger!
GARDINER, PANELER & METERVAROR

INREDNINGEN FÖR DITT HEM
KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

TYGLADAN

”Ting i andra hand”

Lördag 19/12  

50% 
PÅ ALLT 

Dagens försäljning går till kampanjen 
”Barnens rätt - Vårt ansvar ”

I år till Filippinerna för rent vatten 
till barnfamiljer i Manilas slum.

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

NYHET!
MASSAGE I NOL!
Nu återupptar Tero sin massageverksamhet.

Från 4 januari 2010 öppnar 
Teros kroppsmassage på Life i Nol.

Tel 0739-855993

ETT NUMMER KVAR

Vi önskar alla kunder och vänner en
God jul och ett Gott nytt År!

Manusstopp 
torsdag 16 december kl 12

Tel 0303-74 99 40
eller 0704-38 52 58

E-post kent@alekuriren.se 
eller calle@alekuriren.se

Julgranar, granris, 
kransar, julkärvar

Säljes utanför 
ICA Supermarket 

i Älvängen
Fr.o.m 26/11-23/12


