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Jag bestämde mig, kämpa-
de och misslyckades igen. 
Tack vare, eller snarare på 

grund av, en plågsamt ener-
gisk väninna blev jag i höstas 
övertalad till att kliva in på 
gymmet.

Den muskulösa kvinnan i 
receptionen undrade om jag 
ville teckna ett årskort där 
ALL träning ingick. ”Ja abso-
lut”, klämde jag fram och för 
en sekund kändes det faktiskt 
riktigt bra.

Full av nyfunnen belåten-
het gick jag hem och rotade 
fram mina pinsamt välbeva-
rade gympaskor för att starta, 
som det så fint heter, mitt 
nya liv.

Det började bra, förvå-
nansvärt bra.

”Bra käääämpat”, ropade 

spinninginstruktören när 
jag tog det sista krystande 
tramptaget i en påhittad 
uppförsbacke. Man kunde 
nästan tro att jag var redo för 
ett 45-minuters pass till efter-
som jag satt kvar på cykeln 
efter att alla andra lämnat 
det stinkande rummet. Men 
det var ju bara att krypa till 
korset och erkänna för killen 
med lårmusklerna att jag 
hade fastnat med skorna i 
pedalerna. 

Men trots några smärre 
missöden gick tränings-
maskinerna varma. För att 
förtränga discomusiken och 
de uttjatade serierna på tv-
skärmarna drömde jag mig 
bort till sommaren och mina 
nya snygga magrutor.

Så blev det inte.

Månadsavgiften svider, 
medlemstidningen smäller 
när den landar på hallgolvet 
och ”coacherna” har ett 
skärande högt tonläge när 
de ringer och undrar hur 
det går med träningen. Mitt 
smarta beslut gör sig ständigt 
påmint, men det kan inte 
hjälpas. Jag är helt enkelt för 
lat.

Därför har jag lagt om min 
strategi inför den stundande 
sommaren. I min nya plan 
ingår mjukglass med choklad-
sås, oändligt många grillkväl-
lar och öl på balkongen. Jag 
kommer helt enkelt inte ha 
tid att träna.

Vem behöver magrutor 
när man är en stolt livsnjutare 
som fortfarande får plats i 
fjolårets bikini.

Undrar om det är någon 
som genomskådar min 
förnekelse och risiga undan-
flykter. Säkert. Men vad är 
det egentligen som får folk 
att pressa sig till gränsen för 
att få till den där fulländade 
”beachlooken”? Tänker man 
efter så ligger det en hel 
industri bakom paniken. Pul-
verdieterna säljs på löpande 
band medan löpbanden går åt 
som smör. Bikinidelarna som 
går att ”mixa och matcha” 
krymper några millimetrar 
för varje år för att man ska 
behöva käka ännu mera 
pulver och springa ett par 
timmar till. 

För den som vill ta det 
hela ett steg längre finns bad-
vänligt smink samt passande 
accessoarer som exempelvis 

magkedja att tillgå på mark-
naden.

Vem har sagt att det ska 
vara enkelt att ta sig till stran-
den? 

För att göra min fullspäckade 
glass-grill-öl-sommar ännu 
mer bekväm tänker jag 
införskaffa mig en cykel med 
många växlar. Den ska inte 
sitta fast i golvet och inte ha 
fotremmar som är omöjliga 
att ta sig loss ifrån. Stöter jag 
på en uppförsbacke tänker 
jag inte käääämpa utan lugnt 
kliva av och fortsätta färden 
till fots.

Till hösten står jag för-
modligen framför den där 
muskulösa receptionisten 
igen och slänger ur mig ett 
”ja absolut” på frågan om 

jag vill teckna ett årskort där 
ALLT ingår. För skam den 
som ger sig. 

Skulle jag sedan mot all 
förmodan lyckas skaffa mig 
ett par magrutor till nästa 
sommar hade jag förmodli-
gen ställt mig frågan: Var det 
verkligen värt det?

JOHANNA ROOS

Bekännelser från en stolt latmask
Krönika

SURTE. I lördags 
arrangerades Träd-
gårdsmarknad på Glas-
bruksmuseet.

En solig sådan.
Mycket folk kom för 

att sälja, köpa och byta 
växter.
Det är Bruksongar som till-
sammans med Odlaklubben 
Väst som står bakom Träd-
gårdsmarknaden i Surte. 
Precis som i fjol lyste solen 
stark och besökarna såg verk-
ligen ut att trivas i den sköna 

majvärmen.
På Glasbruksmuseets par-

kering rådde full kommers och 
utbudet av plantor var väldigt 
varierat. Försäljarna delade 
också med sig av tips och råd 
för bästa växteffekt.

Inne i museet hölls kaffe-
serveringen öppen. Där kunde 
man också bevittna jubileums-
utställningen av Surte Foto-
klubb, som i år fyller 50 år. En 
mycket fascinerande och till-
talande fotoutställning.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Karolinerna 
blåste salut, hästvän-
nerna jublade och gläd-
jen var stor när den 
första säkra ridvägen 
invigdes.

Den 6 km långa leden 
mellan Bohus och 
Nödinge är nu färdig 
att tas i bruk.

– Det känns fantas-
tiskt att vi äntligen 
har något att visa 
upp och utgå från i 
vårt fortsatta arbete, 
säger Peter Tifeldt, 
ordförande i föreningen 
Säkra Ridvägar i Ale.

På sikt är tanken att det ska vara 
tryggt och framför allt möjligt att 
rida från Alvhem i norr till Bohus 
i söder. Den första etappen för 
att förverkliga denna vision är 
nu färdig. Mellan Jennylund i 
Bohus och Nödinge är en ridväg 
nu öppen.

– En stor del av jobbet har 
lagts ut på entreprenad, men 
vi har också haft god hjälp av 
många ideella föreningsmed-
lemmar. Resultatet är bästa tänk-
bara och en fin demonstration av 
hur bra det kan bli. Nu tror jag 
inte att vi kan hålla samma höga 
kvalitet genom hela Ale, men vi 
ska sikta högt, säger Peter Ti-
feldt nöjt.

Invigningsceremonin skulle 
som sig bör krönas med en tradi-
tionsenlig bandklippning. Sam-
hällsbyggnadsnämndens ordfö-
rande, Jan A Pressfeldt (AD), 
och vice ordförande Tyrone 
Hansson (S), fick dock bekym-
mer. Saxen var för slö, eller om 
bandet var för segt, vilket ledde 
till en stunds ”dramatik”. De 
tvingades ta till en alternativ lös-
ning och riva av bandet.

– För många år sedan ska-
pades det en slogan för Ale 
kommun – ”någonting för alla” – 
men det gällde bara om man var 
fotbolls- eller bandyfrälst, vi med 
hästintresse räknades aldrig in. 
Det blåser andra vindar idag och 
det känns särskilt bra att Tyrone 
Hansson står vid min sida och att 

vi är överens om att det här är po-
sitivt, sa Jan A Pressfeldt bland 
annat i sitt invigningstal. 

– Hur som helst så kände vi 
i föreningen att det var kul att 
initiativet med säkra ridvägar 
verkar vara brett förankrat poli-
tiskt, menar Tifeldt.

Det kommer att behövas för 
satsningen är omfattande. Ale 
kommun och Leader Göta älv 
står för ekonomin, föreningen 
för drivkraft och ideellt arbete.

– Nu ska vi titta på hur vi går 
vidare i projektet. Tanken med 

en ridled genom Ale är att andra 
markägare och hästvänner ska 
kunna koppla på egna lokala rids-
lingor. Vi har legat lite lågt med 
marknadsföringen av detta, då vi 
först gärna vill komma i kontakt 
med så många markägare och 
förklara förutsättningarna. För-
eningen vill gärna vara med och 
stötta de som vill haka på med 
egna ridslingor, förklarar Tifeldt.

Ridvägarna fungerar också 
utmärkt som vandringsleder.

Med hänsyn till det ostadiga 
vädret var invigningen i söndags 

tämligen välbesökt. Karolinerna 
till häst och fot gav denna histo-
riska dag en pampig inramning. 
Uno Bohman från Skara pre-
senterade sedan hela idén med 
säkra ridvägar och vilka möjlig-
heter det skapar.

Trädgårdsmarknad på Glasbruksmuseet
– Och utställning av Surte Fotoklubb

FOTOGRAF

Allan Karlsson
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Barbro Sund tittade på blommor hos Birgitta H Olsson.

Michael Zvore från Kode sålde blommor till Linda Bäckström 
och Magnus Johansson.

Inne på museet kunde man ta del av Surte Fotoklubbs jubi-
leumsutställning. Ordföranden Göte Noll och Ingvar Carlsson 
framför Ingvars fina bild på en jaktfalk.
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En säker ridväg invigd
– Historisk dag när leden mellan Bohus och Nödinge öppnades

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A Pressfeldt (AD), förrättade tillsammans med 
vice ordförande, Tyrone Hansson (S), invigningen. Bandet var segt och fick rivas istället för 
klippas av.

Ridleden mellan Bohus och Nödinge är nu klar att tas i bruk. Invigningsceremonin ägde rum 
på Jennylund i söndags.
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