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En singelolycka inträffade på lördagskvällen, strax före klockan åtta, på E45 i Nödinge i höjd 
med södra infarten till Ale Torg. Föraren, som var berusad, körde på vägräcket flera gånger. 
Föraren klarade sig med lindriga skador och fördes till sjukhus med ambulans.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

Singelolycka på E45 i NödingeSingelolycka på E45 i Nödinge

Här sitter man och 
väntar. Väntar 
på att bussen ska 

komma, på att solen ska 
gå upp, på att de grus-
blandade snöhögarna ska 
smälta, på att ansiktsfär-
gen ska komma tillbaka, 
på att lönen ska trilla in på 
kontot. Ja, här sitter man 
och väntar på att januari 
ska ta slut.

Alla spår av de nyss så 
festliga jul-och nyårshel-
gerna är utsuddade sånär 
som på någon överbliven 
skumpa längst in i kylskå-
pet. Blotta åsynen av en 
kvarglömd ljustake inn-
anför ett smutsigt fönster 
framkallar kvälvningar.

Veckorna som nu åter-
står fram till påskledighe-
ten anses vara så slitsamma 
att de till och med fått ett 
namn: Oxveckorna. 

Göteborgs-Posten 
gjorde därför ett tap-
pert försök att sprida 
hoppfullhet.”Så överle-
ver du oxveckorna” löd 
rubriken i nätupplagans 
högerspalt. I ett kort webb-
tv-inslag tipsade tidningens 
egna reportrar om filmer, 
teatrar och sportevene-
mang som kan tänkas 
lätta upp i januarideppet. 
Mellan inslagen spelades 
melodin ”sudda sudda bort 
din sura min”. Jag vet inte 
vad som är värst, defini-
tionen på årets jobbigaste 
veckor eller klämkäcka 
pepp-tips för att överleva 
dem.

I samförstånd biter vi 
ihop och knegar på med 
vägsaltet långt upp på 
byxbenen och isklädda 
gruskorn rullandes under 
skorna.

Enda trösten är att alla 
verkar vara på exakt samma 
gråmulna humör och inte 
många ser någon större 
anledning till att dra på 
smilbanden.

Därför är det inte utan 
att man höjer på ögonbry-
nen då ett brett leende, helt 
utan förvarning, avfyras 
mot en från kassadisken på 
Pressbyrån. 

Men om man, mot för-

Livet som en oxe
Krönika

modan, någon gång skulle 
känna sig hyfsat munter i 
morgonstressen på tågsta-
tionen kan man plötligt se 
tillvaron med andra ögon.

Då går det inte längre att 
undgå det komiska i denna 
tragedi.

Hundratals bistra figurer 
trampar av bara farten i 
samma djupa pöl av smutsigt 
smältvatten. Alla svär lagom 
högt för att markera sitt 
missnöje men utan att dra till 
sig alltför mycket uppmärk-
samhet. För att verkligen 
inte få några blickar på sig 
går jackorna i samma färg-
skala som lervattnet de nyss 
dränkt kängorna i. 

En av Metros unga gratis-
utdelare har fått en olycklig 
placering i vattenpölens 
utkant. De framsträckta tid-
ningarna mottages antingen 
med ett grymtande ”jag har 

redan fått” eller med en vant-
klädd hand utan ansikte som 
girigt sliter åt sig tidningen. 

Innan trycksvärtan kletat 
av sig på jackor och tågsäten 
har den otursförföljda skaran 
hunnit läsa en notis om att 
påskledigheten infaller extra 
sent i år. Självömkande trycker 
de sina bleka pannor mot 
tågfönstret och tänker att en 
oxe inte har en aning om vilket 
slit det är att åka till jobbet en 
tidig morgon i januari.

JOHANNA ROOS
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BILLIGA VECKAN!

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 

slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller v5. Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22
ICA Kvantum, Ale Torg • ica.se/ale

Kycklingfi lé

99:-/kg
ICA • 1,8 kg � Djupfryst

Jfr pris 55:00/kg

Max 1 köp per kund

Kotlett med ben

4990/kg

ICA • Ursprung Sverige • Ca 2000g

Med ben • I skivor • Av gris

Max 2 förp per kund

2 för
Falukorv

35:-
ICA • 800g

Jfr pris 21:88/kg

Körsbärstomater i ask

990/st
250g Klass 1

Jfr pris 39:60/kg

Mogen avocado

15:-/st
ICA • 2-pack • 350g • Jfr pris 42,86/kg

Pris utan självscanning 26,95/st • Max två köp per kund

I manuella disken
”Veckans Självscanningsvara”

ÄLVÄNGEN   Tel 0303-74 99 99 • Vard 8-18, Lörd 8.30-15
ALE TORG     Tel 0303-966 77 • Vard 9-19, Lörd 9-15, Sönd 11-15


