
alekuriren  |   nummer 28  |   vecka 34  |   201112

Hålanda 
Sim & Trim 

Hösten 2011

VUXNA och UNGDOMAR
Söndagar - start 4/9

Medelpass med stänger 19.00-20.00
Hålanda Bygdegård

Måndagar - start 5/9
Vattengympa 19.45-20.45

Skepplanda Simhall

Tisdagar - start 6/9
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda 

Torsdagar - start 8/9
Medelpass med hantlar 19.00-20.00

Höjdpunkten i Nygård

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 5/9

Hopp- och lekgympa, 4-6 år 
Hålanda Bygdegård 18.15-19.00

Torsdagar - start 8/9
Dansinspirerat pass med mycket lek, 6-7 år 

Hålanda Bygdegård 18.00-18.45

Torsdagar - start 8/9
Dansinspirerat pass, 8-9 år 
Hålanda Bygdegård 19.00-19.45 

Under v.36 och 37 kan du prova våra pass utan kostnad. 
Avgift: Vuxna och ungdomar 475kr. Barn 200kr för 12 v.

Ingen föranmälan!
Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Då var allting förbi. 
Plötsligt var sista 
doppet taget, sista 

glassen äten, sista solned-
gången bevittnad och som-
markjolens sista besök på 
uteserveringen över. Nu 
talar både regnet och ka-
lendern om att smekmåna-
den är över. Uttryck som 
”söndagsångest” och ”fre-
dagsmys” är tillbaka på 
modet och ansiktsfärgen 
har stabiliserat sig i all sin 
blekhet.

Tillbaka på jobbet efter 
sommarens äventyr lutas 
tunga pannor i svettiga 
handflator. 

Sakta börjar ångesten 
gro över allt man inte hann 
göra och planeringen som 
inte höll hela vägen. Inte 
sällan innehåller semestern 
lika mycket stress som lata 
dagar på stranden. Varifrån 
kommer denna övermäk-
tiga prestationsångest?

Det finns nog inget som 
vi svenskar romantiserar 
så mycket som de där fyra 
veckorna per år som går 

under namnet semester. 
Själv har jag aldrig riktigt 

förstått mig på den enorma 
hypen som råder kring 
dessa futtiga små veckor. 

Jag hittar sällan någon 
direkt mening i ledigheten 
utan irrar mest omkring 
och blir rastlös. Det krävs 
nämligen en rejäl por-
tion planeringsvilja för att 
semestern ska bli menings-
full, även om man inte vill 
erkänna det. Dagarna som 
bara ska flyta förbi som en 
stilla sommarbris störs gång 
på gång av tiden som tickar 
ner tills man ska börja 
jobba igen. Man väntas 
leva i en liten låtsasvärld 
och glömma allt som livet 
tidigare kretsat kring. Med 
den pressen är det inte för-
vånande om att slutar i en 
pannkakssmet. 

Eftersom resten av 
årets dagar kretsar kring 
struktur och rutiner, är det 
kanske inte konstigt att 
man blir förvirrad av att 
plötsligt stå inför den totala 

frihet man tilldelats.   
Jag tror att alla behöver 

känna att man är en del av 
något större, vare sig det 
handlar om att gå till ett 
arbete eller fotbollsträ-
ningen. När allt klappar 
igen och man hänvisas till 
en fyra veckors verklighets-
flykt kan tillvaron lätt bli 
kaotisk. 

Efter sommarens uppe-
håll är det, trots klagosång i 
alla tänkbara tonarter, nog 
många som känner lättnad 
över att allt är som vanligt 
igen. 

Som med så mycket 
annat är det lätt att för-
sköna i efterhand och vi 
svenskar är experter på att 
romantisera just sommaren. 
Men tänker man efter kan 
man fråga sig om det verk-
ligen blev så där ”Sunes-
sommar-somrigt” som det 
var tänkt. Glassen smälte 
innan man han äta den, 
årets dopp går att räkna på 
en hand, solen försvann 
utan någon färgsprakande 
uppvisning och uteserve-

ringarna var så fullpackade 
att jag och min sommarkjol 
fick vända i dörren. 

Ska man nu fly från 
vardagen ska man göra det 
på riktigt, långt bort från 
bortregnade dagar och rast-
löst hemmapyssel. Nästa år 
tänker jag sitta i ett flygplan 
med förhoppningen om 
att komma lite längre bort 
från den svenska semester-
hypen.

JOHANNA ROOS

Lugnet efter semesterstressen
Krönika

POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 15 augusti
Stulet brunnslock
En bilist stoppas på E45 i 
Nödinge. Föraren är misstänkt 
för att ha stulit ett brunnslock.

Tisdag 16 augusti
Inbrott
Inbrott i ladugården på Skepp-
landa prästgård. En kompres-
sor tillgrips.

Stöld av ett släp på OKQ8 i 
Nödinge.

Onsdag 17 augusti
Stereo tillgripen
Inbrott i Ale gymnasium. En 
glaslucka till vaktmästeriet 
krossas och okända gärnings-
män tillgriper en stereo och en 
mobiltelefon.

Torsdag 18 augusti
Olaga hot
Polis kallas till Surte IP där en 
utpekad person gör sig skyldig 
till olaga hot.

Fredag 19 augusti
Tände eld på skräp
Försök till skadegörelse på en 
förskola i Nödinge. Någon för-
söker tända eld på en skräphög 
som ligger utanför entrén. En 
förbipasserande lyckas släcka 
elden innan räddningstjänsten 
kommer till platsen.

Lördag 20 augusti
Narkotikabrott
En 20-årig man från Nödinge är 
misstänkt för narkotikabrott.
Snatteri rapporteras från Ica 
Kvantum.

Söndag 21 augusti
Inbrottsförsök
Försök till villainbrott i 
Älvängen. Brytmärken upp-
täcks på dörrar och fönster.

NÖDINGE. Två markna-
der på samma dag.

Beslutet att samköra 
Dammekärrs marknad 
och Hembygdsdag på 
Backa visade sig återi-
gen slå väl ut.

Mycket folk kom till 
Nödinge denna lördag.

Ingen konkurrens utan sna-
rare dragplåster åt varandras 
respektive arrangemang. OK 
Alehof och Nödinge Sock-
ens Hembygdsförening ser 
bara fördelar med ”mark-
nadskollisionen”. Besökarna 
når två trivsamma aktiviteter 
på samma ort och med delvis 
olika programutbud.

Vädret var det bästa tänk-
bara på lördagsförmiddagen, 
en behaglig sensommar-
temperatur och inget regn. 
Klockan elva gick startskot-
tet såväl i Dammekärr som 
på Backa.

Hos OK Alehof var det i 
första hand loppisen som till-
drog sig besökarnas intresse. 
För barnen var det däremot 
hoppborg och godisdamm 
som hägrade.

På hembygdsförening-
ens mark stod hantverkar-
na uppradade. Försäljningen 
av hembakat bröd gick som 
smör i solsken. Fullt upp var 
det också för Ingelor Lin-
dahl och Berit Österberg, 
som servade fikasugna besö-
kare i caféet.

Välbesökta marknader i Nödinge
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Farfar Göte Eriksson köpte en buss, motorcykel och en gräv-
skopa till barnbarnet Emil Mellqvist, 2 år från Skepplanda.

Felix Johansson, 5 år från Alafors, roade sig i hoppborgen i 
Dammekärr.

Martin Borgede köper fika på Backa Säteri av Ingelor Lin-
dahl och Berit Österberg.

Anna Söderberg och Birgitta Hällin tar del av Sven-Erik 
Karlssons fina träprodukter.

I Dammekärr ordnades det lotteri med vinster hämtade från 
naturen. 

Fyndade på OK Alehofs loppisbord gjorde Anna Sandgren, 
Carina Sandgren och Maria Svanberg, som sedan åkte vidare 
till marknaden på Backa.


