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Snart ska gula och blå 
ballonger blåsa för 
vinden i sällskap av 

darrande björklöv. 
Ännu ett gäng vitklädda 

och lyckorusiga studenter 
ska vinka farväl till Ale 
gymnasium, troligtvis med 
många starka känslor. 

Gymnasiet sjuder just nu 
av längtan och förväntan. 
Att avslutets tid är nära 
känns i luften och det är 
svårt att inte dras med i den 
upprymda stämningen. 

”Vad ska du göra efter 
studenten?” Det måste 
vara den vanligaste frågan 
avgångseleverna får i dessa 
tider och jag kan tänka mig 
att svaret vid det här laget 
känns på gränsen till inövat. 
Alla runt omkring vill veta 
vad som händer nu, hur 
planerna ser ut och vilket 
som skulle vara det absoluta 
drömjobbet. 

Men hur ska man som 
19-åring egentligen veta 
vad man vill göra med 
resten av sitt liv? 

Flyttlasset från föräld-
rahemmet har inte ens gått 
och det där ”startpaketet” 
från Ikea med köksredskap 
och porslin ligger kvar i sin 
förpackning. 

Hur ska man efter 

omkring tolv års oavbrutet 
pluggande samtidigt ha 
hunnit hitta sig själv, tagit 
reda på exakt vad man vill 
göra och formulerat sina 
drömmar?

På lastbilsflaken skålar 
studenterna för livet som 
just börjat och väl hemma 
med släkten väntas man 
sedan stolt presentera sina 
lovande framtidsplaner, 
något som för många 
känns som en självklarhet, 
men för andra mer som en 
enorm stress.

För åtta år sedan stod 
jag själv utanför Ale gym-
nasium med slutbetygen i 
hand och hoppade som en 
galning i alltför trånga vita 
sandaler.  

Det var en lycklig dag 
och känslan av att ha åstad-
kommit något att vara stolt 
över och att ha satt punkt 
för ett kapitel i livet, kanske 
det första, var helt ovär-
derlig. 

Jag minns än i dag hur 
mitt svar löd som jag upp-
repade varje gång någon 
frågade om mina planer 
efter studenten. 

”Jag ska jobba ett halvår 
och sedan åka på en lång-
resa, för att se världen. 

Sedan ska jag söka till hög-
skolan året därpå.”

Någon långresa blev det 
definitivt inte och det där 
med att välja program på 
universitetet var lättare sagt 
än gjort. 

Efter en sommar som 
servitris på Gotland, café-
jobb i Göteborg, en grund-
kurs i mediekommunika-
tion, ett halvhjärtat försök 
att läsa till grafiker och över 
ett års arbete som recep-
tionist på en trafikskola 
bestämde jag mig för att 
sluta lyssna på alla andra.

24 år gammal gjorde jag 
för första gången ett val där 
bara hjärtat fick bestämma 
och sökte till journalist-
linjen på en folkhögskola. 
Med mig hade jag erfaren-
heter jag aldrig skulle vilja 
vara utan och som jag alltid 
kommer att ha användning 
för. 

Visst hade jag mina 
aningar redan på student-
flaket, men jag hade svårt 
att då skilja på vad som 
egentligen var min vilja och 
vad som bara passade bra in 
i normen. 

Frågan är om jag någon-
sin hade hittat rätt om jag 
inte hade vågat chansa, 
välja fel, börja om och 

ibland släppa all planering 
och bara vara.

Vi vet ingenting om fram-
tiden och någonstans måste 
man ju börja, men som 
19-åring finns det ingen 
anledning att brådska. 

Man behöver inte ha 
en stor plan för nästa steg 
eller sina framtidsdröm-
mar snyggt formulerade i 
en mening. Det blir ändå 
sällan som man tänkt sig 
och jag kan lova att ett 
sommarjobb som servitris 
mitt i hetaste semesterpe-
rioden på Gotland är minst 
lika lärorikt som en kurs på 
universitetet eller en lång-
resa i Asien. 

Allt beror på hur man 
väljer att se det.

JOHANNA ROOS
Student 2004

Krönika Svaret fanns i spillrorna av en sprucken plan
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SPURTA IN 
TILL OSS!

Lyxmuffins

15:-
Kardemummakaka

50:-
Kaffe & räkmacka

65:-
Gäller endast  under

vårloppet lördag 19 maj

NOL. Batterimarknaden 
fortsätter expandera 
kraftigt – och kommer 
så att fortsätta göra.

I den utvecklingen 
hoppas Energiteknik-
centrum i Nol få spela 
en viktig roll.

Under onsdagens 
öppna hus för bransch-
folk demonstrerades 
ETC:s batteritestcent-
rum.

Världen ställer om. Fossila 
bränslen ska minimeras till 
förmånen för förnyelseba-
ra och även batterianvänd-
ningen kommer att utveck-
las. Batterimarknaden beräk-
nas 2015 ha fördubblats. 76% 
av marknaden bestod 2009 av 
uppladdningsbara batterier 
och 24% av engångsbatterier. 
När nu fordonsbranschen är 
på väg att ställa om till batte-
ridrift ökar efterfrågan, vilket 
på sikt kommer att leda till 

kraftigt sänkta batterikostna-
der. Industrin kommer dock 
att vara i behov av att säker-
ställa kvalitén på de batte-
rier som ska användas i olika 
applikationer. Här fyller En-
ergiteknikcentrum i Nol med 
sitt laboratorium och testcen-
trum en viktig funktion.

– Kvalitén på dagens bat-
terier varierar kraftigt, det 
kan skilja upp till fem gånger 
i livslängd mellan olika fa-
brikat. Det krävs både kom-
petens och utrustning för att 
testa battericellerna på rätt 
sätt och här på ETC kan vi 
erbjuda just detta, säger Carl 
Johan Rydh.

Han påpekar också vikten 
av att inte se batterier som 
energikällor. Tillverkning av 
batterier kräver ibland 100 
gånger mer energi än vad de 
genererar.

Volvo Cars Johan Konn-
berg gästade seminariet 
och berättade om företagets 

planer för elfordon. Under 
2012 lanseras Volvo V60 
Plug-In Hybrid och en ren 
elbil i Volvo C30 Electric.

– Vår nya V60 Hybrid 
är den ultimata bilen, den 
är säker, grön och roliga att 
köra. 0-100 km/h på sju sek-
under och en elektrisk räck-
vidd på fem mil. Driftskost-
naden motsvarar en tredje-
del i jämförelse med en V60 
diesel, berättar Johan Konn-
berg.

Ny teknik
Alelion som tyvärr lämnar 
Ale kommun för en centrala-
re etablering i Göteborg, har 
fokuserat på en ny teknik för 
truckbatterier. Eltrucken blir 
alltmer populär. 

– Litiumbatterier har flera 
gånger bättre teknisk pre-
standa än blybatterier. In-
köpspriset för ett Li-batte-
ri är cirka fyra gånger högre 
men det behövs 1/4 av bat-

terikapaciteten av ett blybat-
teri om Li-batteriet snabb-
laddas regelbundet. Investe-
ringen är därmed intjänad på 
3-9 månader på grund av mi-
nimalt behov av underhåll, 
laddningshallar och extra 
gåtid för personalen, säger vd 

Torbjörn Sundström.
En annan verkställande di-

rektör var också nöjd. Göran 
Johansson, Energiteknik-
centrum:

– Vi har bara spridit infor-
mationen om dagens semina-
rium i vårt eget nätverk och 

det räckte, då intresset visade 
sig vara väldigt stort.

Seminarium hos ETC
– Batterimarknaden expanderar kraftigt
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Ett säkert vårtecken för 
alla stråkelever på Ale kul-
turskola är att lärarna ordnar 
en eller två dagar med spel 
och skoj (och stoj) i Ki-
landa. Så i lördags var det 
dags för lägerdagen för fiol- 
och celloelever. De äldre 
kom på förmiddagen och 
när årets nybörjare anlän-
de efter medhavd lunch så 
fick alla gå kamratbanan i 
den vackra bokskogen. Flera 
spelpass blev det sedan och 
mycket övning inför skolans 
vårkonsert då alla violinis-

ter och cellister tillsammans 
kommer att spela bland 
annat ”Spotta snus”! 

Fruktfika och korv med 
bröd sponsrades av Kultur-
skolans intresseförening.

Dagen avslutades med en 
fin konsert med både solo-
framträdanden och grupp-
spel för en stor publik i den 
gamla skolsalen.Vi önskar 
alla varmt välkomna till vår-
konserten 24 maj i Ale gym-
nasium!

❐❐❐

Lägerdag för stråkelever

Celloelever tränar flitigt inför vårkonserten 24 maj i Ale 
gymnasium.

Duktiga stråkelever. Vincent, Axel, Gabriel och Matilda.
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Johan Konnberg från Volvo Cars var en av många föredragare när ETC höll öppet hus i Nol.


