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ALAFORS. Hur går 
det egentligen till att 
skriva en bok?

Det var en av många 
frågor som eleverna i 
årskurs 5 fick svar på i 
förra veckan.

Ale kommuns femte-
klassare hade nämligen 
besök av författaren 
Mårten Sandén.

Författaren Mårten Sandén 
från Lund, men numera 
bosatt i Stockholm, åkte 
runt bland kommunens fem-
teklassare under tre dagar. 
Lokaltidningen fanns med 
när Mårten gästade Ahlafors 
Fria Skola på torsdagsför-
middagen.

– Jätteroligt att vara här, 
förklarade Mårten som efter 
sin inledande presentation 
överöstes av frågor om sitt 
författarskap.

Mårten Sandén är förfat-
tare och låtskrivare på heltid, 
men har psykologexamen 
och en fil kand i samhälls-
vetenskapliga ämnen. Mest 
känd har han blivit för de så 
kallade Petrinideckarna, en 
serie välskrivna och under-
hållande berättelser för barn 
och ungdomar om tvilling-
arna Peter och Petra Pet-
rini som flyttat från New 
York till Lund. Hittills har 
det blivit 13 böcker i serien.

– Snart kommer nästa 
bok, som heter ”Fanto-

merna”. Det blir ett riktigt 
ruggigt omslag vågar jag 
lova. Hoppas att ni ska tycka 
om den, sade Mårten som 
fick veta att friskolans elever 
just nu har högläsning av 
”Bröderna” som är en annan 
bok i samma serie.

Mårten Sandén förklarade 
på ett pedagogiskt sätt hur 
hans författarskap går till, att 
han lägger mycket tid åt pla-
nering för att bestämma vad 
som ska hända i varje kapitel.

– Själva skrivandet går 
rätt fort, det är processen 
innan som tar tid. Det tar 
aldrig mindre än ett eller ett 
och halvt år att färdigställa 
en bok. Jag har en mapp i 
datorn och där samlar jag 
mina idéer. Successivt växer 
berättelsen fram, förklarade 

Mårten Sandén.
– Sedan har jag redaktörer 

på förlaget som fungerar som 
ett bollplank. Det är också 
förlaget som formger mina 
böcker.

På frågan om man blir 
rik som författare svarade 
Mårten:

– Vill ni bli rika ska ni inte 
bli författare, men vill ni ha 
roligt då är det här är ett bra 
yrke.

Vad inte alla känner till 
är att Mårten Sandén skrivit 
många låtar genom åren, en 
hel del pop- och schlagertex-
ter.

– Den senaste var till Vik-
toria Tolstoy. Den är inte 
inspelad på skiva ännu, men 
hon har framfört den live.

JONAS ANDERSSON

Femteklassare fick författarbesök
– Mårten Sandén berättade om sitt yrke

Författaren Mårten Sandén gästade kommunens femteklas-
sare. Här ses Mårten vid sitt besök på Ahlafors Fria Skola.

NÖDINGE. Naturskyddsför-
eningens stora klädbytardag 
arrangerades i Ale gyman-
sium förra lördagen. Det 
kom cirka 90 personer i alla 
åldrar, 220 plagg fann nya, 
glada ägare och 115 plagg 
lämnades till Röda Korsets 
second hand.

Stämningen var god och 
när det var dags för själva 
klädbytet att börja, stod ett 
femtontal damer i startgro-
parna för att bli först till 
godbitarna. De flesta klä-
derna lämnades in den första 
timmen. De flesta såg ut att 
vara riktigt nöjda och många 
passade också på att svara på 
klädquizet för att ha chansen 

att vinna fina priser. 
Arrangörsgruppen fick 

höra många positiva kom-
mentarer.

Foajén utanför biblioteket 

var en idealisk lokal och nästa 
år hoppas gruppen att det 
kommer dubbelt så många 
klädbytare.

❐❐❐

Lyckad klädbytardag i Ale gymnasium

Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Trängselskatt införs i Göteborg den 1 januari 2013. Syftet är att ge 

bättre framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera 

Västsvenska paketet. Utan den medfinansiering som trängselskatten 

innebär, kan vi inte genomföra satsningarna som ska bidra till att 

Västsverige utvecklas på ett bra och hållbart sätt, i rimlig tid.

Beloppet för att passera en betalstation kommer att variera 

beroende på dag och tidpunkt. Det betyder att fler kommer planera 

sitt resande, trafiken jämnas ut över dagen och framkomligheten 

ökar för näringslivets transporter och dem som väljer bilen. 

Åk kollektivt när du kan och bil när du måste.

I Västsvenska paketet ingår bland annat nya busskörfält, längre plattformar för 
pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, gång- och cykelbanor och  
bättre trafik information. En ny biltunnel under Göta älv (Marieholmstunneln),  
en tågtunnel under Göteborg (Västlänken) och en ny Götaälvbro. Trängselskatt är 
också en del av Västsvenska paketet. Syftet med trängselskatten är att ge bättre 
framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera Västsvenska paketet.

Hur kan trängsel-
skatt ge bättre 

framkomlighet?

Foto: Allan Karlsson
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Kikarpaket 
för nybörjare
• JF20-60X60 (Tubkikare + stativ)
• Nature 8x42 vattentätt
• Fågelboken: Börja skåda fågel

Outdoor, vattentäta 
8x42 10x42 1.695:- (ord.1998:-)
8x25 795:- (ord pris 995:-)
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