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Varför vill jag bli en författare?
För mig är skriva ett 

sätt att låta sin fanta-
si flöda och skapa en 

berättelse utav den fanta-
sin. Alla idéer som man haft 
i huvudet kan man faktiskt 
få användning av. Det som 
är så roligt med att skriva en 
egen berättelse är att man 
får skriva väldigt fritt med 
egna beslut vilket ger för-
fattaren en mycket större 
frihet. Tanken att andra 
kanske en dag ska få läsa ens 
berättelse och tycka om den 
så som man själv har tyckt 
om många böcker som man 
har läst gör att man ännu 
mer vill göra en lyckad be-
rättelse. Det enda förfat-
taren måste tänka på är 
att innehållet i boken hela 
tiden måste vara anpassat 
till samma sorts läsare så att 
de som börjar läsa berät-
telsen inte tappar intresset 

efter ett tag. I många yrken 
så har arbetarna inte en 
sådan stor frihet.

I författaryrket får man 
välja sina egna arbetstider 
och arbeta hemifrån. 
Självklart så måste 
man ändå 
se till att 
berättelsen 
blir klar 
i tid. 

Ibland händer det att man 
har idéer som man använ-

der för att 
påbörja 

en 
berät-

telse 
som man 

inte avslu-
tar. Ibland 

så visar man 
inte berättel-

sen för någon, 
men för mig 

brukar det 

inte göra någonting. Jag 
brukar ändå känna en viss 
lätthet över att jag faktiskt 
har fått det nedskrivet och 
någon gång så kanske jag 
startar en ny berättelse och 
vill använda ens gamla idéer 
som man har glömt och då 
är det bra att ha dem till-
gängliga. Ibland kan man 
som författare använda sitt 
yrke för att 
berätta om 
sin bak-
grund. 

Detta har många författare 
gjort. Detta kan också för-
bättra författarens berättelse 
eftersom författaren skriver 
om någonting som är äkta 
för dem och som de vet 
mycket om.

Den största anledningen 
till att jag vill bli författare 
är att jag älskar att skriva 
berättelser. Chansen att per-
soner blir författare utan att 
de gillar att skriva berättel-
ser är väldigt liten eftersom 
de inte skulle börja skriva 
från början. Detta betyder 
att författare tycker om sina 
arbeten vilket skiljer sig från 
många yrken. I de flesta 
yrken arbetar personer för 
att få sin lön, inte för att de 
tycker om sitt arbete.

Som författare kan man 
få användning av mycket 

fakta. Det är ofta viktigt 
att vara allmänutbildad om 
man är författare eftersom 
man ibland när man skriver 
hamnar i en situation där 
man behöver en viss fakta, 
som till exempel i deckare 
där författaren ibland behö-
ver en viss information om 
polisarbete och liknande. 
Detta gör också att man lär 
sig mer eftersom man inte 
alltid kommer att veta all-
ting som krävs och måste ta 
reda på information. 

Detta är några av anled-
ningarna till att jag tycker 
att författaryrket verkar 
vara ett intressant och roligt 
arbete. Det är ett arbete som 
skiljer sig från mängden. 

TIM LINDBERG
Praoelev från Engelska skolan

Krönika

ÄLVÄNGEN. Älvblom-
man har fått en ny 
ägare.

Den 15 maj övertog 
Ilse-Lill Tenggren rörel-
sen.

– Det började med 
Mors dag och har fort-
satt med studentfiran-
den, säger Ilse-Lill som 
kastades direkt in i 
hetluften.

Ilse-Marie bor i Stenung-
sund, men har tidigare varit 
bosatt i Surte. Hennes man 
har dessutom stora delar av 
sin släkt i kommunen varför 
Ale inte är någon ny bekant-
skap för Älvblommans nya 
ägare.

– Definitivt inte. Det är 
många kända ansikten som 
kommer in i butiken, förkla-
rar Ilse-Marie.

I 18 år arbetade Ilse-Marie 
Tenggren på Coop Forums 
byggavdelning i Bäckebol. 
När avdelningen lades ner 
2008 beslutade sig Ilse-Lill 

för att förverkliga en gammal 
dröm.

– Jag gick en floristutbild-
ning, något som jag länge 
funderat på. Det möjliggjor-
des genom Trygghetsfonden 
och direkt efter utbildningen 
fick jag anställning på Almö 
Livs.

– Bekanta till mig tyckte 
att jag skulle öppna eget, 
men jag kände mig inte redo 
för det då. Plötsligt dök det 
upp en annons i tidningen 
om att Älvblomman var till 
salu. Efter viss tvekan ringde 
jag till Kerstin och tittade på 
butiken. Det var i början av 
februari, berättar Ilse-Lill. 

Ilse-Lill blev intresserad, 
men något köp var inte aktu-
ellt just då. Hennes tvekan 
skulle dock övergå i beslut-
samhet när ett par viktiga 
pusselbitar föll på plats.

– När min arbetskamrat 
från Almö, Emily Josefson, 
sade: Köper du Älvblomman 
så kommer jag! Det var en 
avgörande faktor liksom det 
faktum att Marianne Beier 

ville arbeta kvar i butiken. 
Marianne har 44 år i bran-
schen och känner alla kunder.

På den vägen är det. Nu 
har det gått ett antal veckor 
sedan affärsverksamheten 
övergick i Ilse-Lills ägo. Det 
har varit fullt upp mest hela 
tiden, precis som det ska 
vara.

– Jag är jättenöjd med star-
ten som vi har fått. Jag har 
valt att bredda sortimentet 
med diverse olika presentar-
tiklar. Kunderna har visat sin 
uppskattning, det märktes 
inte minst inför Mors dag, 
säger Ilse-Lill.

Vilka blommor säljer 
mest just för tillfället?

– I samband med alla dessa 
studentfiranden som är så 
blir det mycket rosor. Sedan 
säljs det naturligtvis en hel 
del sommarplantor som 
folks ska ha ute i trädgården, 
avslutar Ilse-Lill Tenggren.

En rörelse som blomstrar
– Älvblomman har fått ny ägare

Ilse-Lill Tenggren (t h) är ny ägare till Älvblomman i Älvängen. Ny i butiken är också Emily 
Josefson. 
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LÖDÖSE. Renoveringen 
av Lyckhem pågår för 
fullt.

Fem nya lägenheter 
skall iordningställas 
med planerad inflytt-
ning i december.

Första veckan i juli 
flyttar biblioteket till 
Lödöse Museum.

När beslut fattades om att sam-
lokalisera biblioteksverksam-
heten med museet uppstod en 
möjlighet att bygga fem nya 
lägenheter i Lyckhem. Lägen-

heterna kommer att bli 58-75 
kvadratmeter.

– Intresset är i enlighet med 
förväntan. Vi är inne i ett skede 
där vi håller på att teckna hyres-
avtal, säger Leifabs vd, Owe 
Lång.

Vad händer med de fören-
ingar som hyr in sig i Lyck-
hem?

– De kommer att vara kvar 
och samutnyttja källarplanet. 
Föreningsutrymme skapas också 
i en del av den nuvarande biblio-
tekslokalen, förklarar Owe Lång.

Bibliotekets dagar i Lyckhem 

är snart räknade. Första veckan 
i juli går flyttlasset till Lödöse 
Museum.

JONAS ANDERSSON

Ombyggnaden av Lyckhem i full gång

Fem nya lägenheter ska iordningställas i Lyckhem när biblioteket flyttar till Lödöse Museum.

Leifabs vd, Owe Lång.

– Biblioteksflytt sker i början av juli


