
Med sensommarens 
ljumma havsvat-

ten mellan tårna lämnade 
jag mina fotspår i sanden. 
Det skulle bli de sista för i 
år. Utan förvarning lystes 
himlen upp av en bländan-
de blixt och innan sand-
stranden mörknat av hårda 
regndroppar röt åskan att 
sommaren var slut.
Trots att de varma augus-
tikvällarna ännu inte sagt 
farväl så blåser en främ-
mande vind i trädkronor-
na. Den är full av förhopp-
ningar men strör också 
en gnutta vemod över de 
sista lättsamma semester-
dagarna.

Tillbaka på jobbet efter 
sommarens äventyr suckas 
det ikapp och fraser som 
”nu längtar man redan till 
nästa sommar” och ”tänk 
att det är elva månader 
kvar till semestern” är inte 
sällan förekommande i fi-
karummet. Men hösten 
kommer också med spän-
ning och ett löfte om ny-
start.

Nu summerar vi ledig-
heten som varit och hade 
vi inte levt i en digitalise-
rad värld hade det blivit 
dags att klistra in somma-
ren tvåtusentio i fotoal-
bumet. Funderingar över 
framtiden har börjart gro 
och vägbeskrivningar till 
nysatta mål skissas upp. 
Löften om såväl löprundor 
som rökstopp uttalas med 
beslutsamhet. Höststarten 
är med andra ord inte helt 
olik nyårsafton. 

Men innan vi på riktigt 
skålar in ett nytt år ska 
stora beslut fattas. Medan 
vi går och grunnar på hur 
våra egna önskningar ska 

slå in närmar sig riksdags-
valet med stormsteg. I höst 
spelar våra tankar och åsik-
ter inte bara huvudrollen i 
vårt eget liv utan har även 
en biroll i alla andras. Det 
offentliga rummet har ta-
petserats med valaffischer 
och flygbladen bokstav-
ligt flyger medan porträtt 
av politiker breder ut sig 
i varje tidning. Frågan är 
hur man hanterar och sor-
terar bland alla tusentals 
budskap som regnar över 
oss varje dag. Hur samlar 
man på sig tillräckligt med 
information för att kunna 
ta ställning utan att drän-
kas? En sak är i alla fall 
säker: Utan paraply är man 
chanslös. Utan att sätta 
gränser för hur mycket på-
verkan vi tolererar tappar 
man lätt bort sig. Det finns 
ingen anledning till förvir-
ring för grundvärderingar-
na finns i torrt förvar hos 
var och en av oss. Men de 
behöver ibland ifrågasät-
tas och uppdateras för att 
fortsätta vara sanna. Där 
spelar valkampanjen en 
viktig roll. Det 
är först när den 
börjar balan-
sera på gränsen till både 
jippo och inbördes tävling 
som man lätt tröttnar på 
alltihop.

Oavsett blå eller röd 
seger i det stundande valet 
så kommer trädens gröna 
blad snart att färgas gula. 
Där har vi ingen röst-
rätt. Men vi kan välja att 
låta den svalkande vinden 
leda oss till en nystart istäl-
let för ett avslut. På samma 
sätt som vi tar ställning i 
riksdagsvalet väljer vi även 
vilka egna kort vi ska satsa 

på under den kommande 
hösten. 

För exakt ett år sedan 
bestämde jag mig för att 
våga investera i min fram-
tid. Med alla ägg i samma 
korg klev jag för första 
gången av tåget i Ljung-
skile för att påbörja en tre-
vande vandring på journa-
listlinjen. I efterhand kon-
staterar jag att det inte bara 
blev en nystart utan även 
första steget på en resa jag 
aldrig tänker avsluta.

Det är inte bara ett val 
som är avgörande under 
den kommande hösten. Vi 
ställs ständigt inför vägskäl 
där valet står mellan att 
åka vidare eller ändra rikt-
ning. Vad vi än väljer är en 
blankröst bättre än ingen 
röst alls. Sommarens sista 
dopp är taget men framför 
oss ligger ett helt hav av 
möjligheter. Det svåra är 
bara att kryssa rätt på alla 
livets valsedlar.

Johanna Roos
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Krönika

Konsten att kryssa rätt
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Utgångspris 410 000:-
Boyta 32,3 kvm
Avgift 1.445:-/mån inkl värme, VA

Adress: Grangärdesvägen 15 A
Visas ons 25/8 17.00-17.30
Sms:a: FB 5410-2106 till 72456 för beskrivning

En ljus och fin gavellägenhet med mycket bra läge i centrala Surte, belägen högst upp i huset. Här har du
nära till naturen och med badsjöar inom gångavstånd. Till centrum och kommunikationer promenerar du
på fem minuter. Låg månadsavgift. Endast tio minuter från göteborg. Mäklare Joakim Olsson
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2106.

B 1:a Surte

Utgångspris 1 195 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boyta 85 kvm, biyta 34 kvm
Tomt 1 171 kvm Plan

Byggt 1938
Adress: Norra Kilandavägen 4
Visas ons 25/8 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2521 till 72456 för beskrivning

Charmigt äldre 1½-plans villa med källare o garage. Gång avstånd till Ale Torg med all sin service. Nära
skola o dagis. Bokade visningar. Ring för tid. Mäklare Lennart Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2521.

BNödinge

Utgångspris 1 495 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 81 kvm
Tomt 234 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1974
Adress: Blåsippsvägen 57
Visas sön 29/8 16.30-17.30
Sms:a: FB 5410-2545 till 72456 för beskrivning

Vi har nu nöjet att kunna erbjuda ytterligare ett parhus i populära Älvängen. Mycket välplanerat och i
väldigt gott skick med bland annat nytt yttertak, nya fönster och delvis ny, ommålad fasad. Badrummen
är renoverade under senare år. Lugnt och barnvänligt område med närhet till skola, dagis och
kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50, 0708-69 36 30. Snabbsök via webbnr: 5410-2545.

B Älvängen

Utgångspris 1 795 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 135 kvm
Tomt 392 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt 1973

Adress: Långa Gatan 25
Visas tis 24/8 17.30-18.00
och lör 28/8 13.00-13.30
Sms:a: FB 5410-2197 till 72456 för beskrivning

Nyrenoverat och mycket tilltalande hus med soligt och bra läge i centrala Skepplanda. Ett hus att bara
flytta in i. Gångavstånd till skola dagis, affär, simhall och buss. Mäklare Lennart Olsson
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2197.

B Skepplanda

De borgerliga höger-
partierna i Ale har 
verkligen visat vad 

dom går för när det gäller 
en så viktig fråga som be-
varandet av värdefull natur 
och miljö. I fråga om skyd-
det av den gamla

naturskogen i Verle i 
norra Risveden, visade de 
borgerliga partierna sitt rätta 
ansikte. Ett större motstånd 
mot ett projekt har sällan 
skådats. Där visade man sin 
okunskap och sitt hat till 
natur och naturens betydelse 
för biologisk mångfald. 
Många människors kärlek 
till skogen och naturen hade 
heller ingen verkan.

Som tur var slutade det 
hela lyckligt och Ale har fått 
ytterligare en gammal och 
vacker naturskog skyddad. 
Mycket tack vare en rödgrön 
kommunledning och enskil-
das insatser.

Ekonomi betyder hushåll-
ning med begränsade resur-
ser - av alla slag. Att skydda 
naturen är en samhällsin-
vestering i skog, jord och 
vatten som är en viktig del i 
att hushålla med naturresur-

ser och skapa en långsiktig 
hållbarhet i ekonomin. Mer 
än 90 procent av svenskarna 
anser att miljön och natur-
vården är ett viktigt område 
att satsa skattepengar på. 
Undersökningar har visat 
att miljö och naturvård 
ligger på ungefär samma 
nivå som till exempel hälso- 
och sjukvård, barnomsorg, 
pensioner och arbetslöser-
sättning tillsammans eller 
polisväsende, rättsväsende 
och kriminalvård tillsam-
mans. Bland annat anser 
svenskarna att 17 procent av 
miljöbudgeten, som för när-
varande uppgår till cirka 5,5 
miljarder kronor bör avsättas 
till att bevara skogarnas rike-
dom av livsmiljöer för djur 
och växter. Sammantaget 
går dock endast 0,08 procent 
av statsbudgeten per år till 
områdesskydd av natur.

I vårt land har ett 
hänsynslöst skogsbruk, 
jordbruk, fiske, energipro-
duktion m.m. lett till att 
över 4100 arter av växter 
och djur hotas av utrot-
ning. Bara i skogen är drygt 
2100 arter rödlistade, det 

vill säga utrotningshotade, 
och bara 3,5 procent av 
den ursprungliga, natur-
liga, skogen har skyddats i 
reservat och nationalparker. 
Nästan 95 procent av all 
vår skog har förvandlats till 
trädplantager med en artfat-
tigdom som hotar de ekolo-
giska systemen. 

Om vi skjuter upp skyddet 
av naturen på framtiden ris-
kerar vi fortsatt utarmning 
av biologisk

mångfald, ökad sårbar-
het för klimatförändringar 
och försämrade möjligheter 
till ett hållbart brukande av 
landskapet som helhet.

De framtida möjlighe-
terna till restaurering och 
återskapande av naturmiljöer 
är begränsade. Jämfört med 
att bevara befintliga natur-
miljöer blir kostnaderna 
också väsentligt högre.

Det är bråttom att öka 
insatserna och samhällets 
förmåga till att skydda natur 
i ett förändrat klimat – både 
för nutida och framtida 
generationer. Borde vara 
valets viktigaste fråga.

L A Danielsson

Naturens stora fiender


