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4000 kvm varuhus

Leksaker

Eget café

3-pack

Lykta

99:-/set

Julgardin

75:-

Stor avdelning 
julgardiner

99:-

Damstövlar
i skinn rek utpris

1000-2000:-
195:-

Julgran 75:-
Dam- & herrjackor 150:-
Barnjackor 99:-
Flanellskjorta herr 50:-
Påslakanset,  6990

MIXAT PARTI

JUST NU!

Tänk om man kunde 
slå in tid i ett paket 
och lägga under gra-

nen. Då hade alla surfplat-
tor, spikmattor och hörlurar 
kunnat slänga sig i väggen. 
Tid hade defi nitivt blivit 
årets julklapp. 

Det är märkligt egent-
ligen, att tiden aldrig ska 
räcka till. Man har inte till-
räckligt med tid för familjen, 
inte heller för allt som måste 
göras på jobbet, ingen tid för 
vännerna och allra minst en 
stund över för sig själv. 

”Vad fort det går! Är det 
redan fredag? Redan höst? 
Redan jul?” Ständigt pratas 
det om detta fenomen, 
tiden, som verkar rinna iväg 
okontrollerat – som utspilld 
mjölk. Rännilar som varken 
går att fånga eller hålla kvar 
och allra minst stoppa, innan 
det är för sent. 

”Life is what happens 
to you while you’re busy 
making other plans”. Ett 
klokt citat sagt av en klok 
man.

Enligt mig kunde John 
Lennon inte ha mer rätt, 
för i slutändan är det ju all 
planering, alla prioriteringar 
och all strävan efter att få 
ihop pusslet som utgör livet 
självt. 

Därför handlar det om att 
vara närvarande i sitt eget 
liv och bli medveten om var 
man gör av tiden, som alla 
faktiskt fått lika mycket av.

Dagens samhälle är mer 

pressat än för tjugo år sedan, 
så är det, och att jobba långa 
dagar tillhör mångas vardag. 
Men jag misstänker att det 
finns skäl att se över vad 
man egentigen ägnar de där 
andra av dygnets timmar åt. 
Boven i dramat är kanske i 
själva verket ett gäng tids-
tjuvar, som tar värdefull 
tid i anspråk genom helt 
meningslösa saker. 

Hur mycket sitter man 
exempelvis på Facebook och 
glor på andras lika upptagna 
liv?

Hur länge zappar man 
mellan reklamkanalerna på 
kvällen?

Hur många minuter 
ägnar man åt att bläddra 
bland intetsägande skvaller 
i kvällstidningarnas nätupp-
lagor?

Den stora frågan och det 
jag vill komma till är: Vad 
kunde man gjort istället?

Jag har flera projekt på 
gång som bara väntar på att 
få en stund av min dyrbara 
tid. Det är tavlor som ska 
målas, foton som ska klistras 
i album och en stålsträngad 
akustisk gitarr som längtar 
efter att bli spelad på. Det 
är olästa böcker, ett oanvänt 
gymkort och temafester som 
stannat på planeringsstadiet. 

Hur kan det vara så 
svårt att hinna med det 
man vill göra? 

I själva verket hand-
lar det bara om en liten 
justering i prioritering-

arna. Två avsnitt av en dålig 
tv-serie plus lika många 
reklampauser är ett långt 
telefonsamtal till kompisen 
som man aldrig hinner prata 
med. 

En halvtimmas internet-
surfande innebär lika många 
förlorade minuter som att 
spela ett par låtar på gitarren 
eller leka en stund med sina 
barn.

Prioriteringar är något 
som regelbundet måste 
inventeras för att fortsätta 
att vara giltiga.

Jag misstänker att det inte 
kommer att ligga ett paket 
med tid under min julgran i 
år heller. Därför ska jag för-
söka att möblera om bland 
prioriteringarna tills jag 
fångat upp tillräckligt många 
spillda minuter för att hinna 
ifatt livet.

JOHANNA ROOS

Krönika

tt 
a 

ras 
ad 
r 
t 
nt 
om 
et. 

Vad gör du med din tid?

NÖDINGE. På lördag 
stiger spänningen i 
Ale gymnasium när 
Alerocken 2012 ska 
avgöras. 

My fi nest hour, Wol-
fram och Backlights är 
redan klara för fi nalen 
och efter den andra del-
tävlingen på onsdag får 
de sällskap av tre till.

I fjol var det den svängiga 
duon Jossan och Becca samt 
energiknippena i The Stolp-
skott som vann juryns hjärta. 

Nu har det återigen blivit 
dags att utse två segrare av 
sammanlagt sex finalister 
– en som vinner en studio-
inspelning och en som får 
chansen att spela live på Fes-
tivalborg. 

Den första delfinalen hölls 
den 21 november och nu på 
onsdag avgörs den sista. På 
lördag den 1 december går 
den stora finalen av stapeln 
på Röda torgets scen i Ale 
gymnasium. 

Alerocken är en uppskat-
tad tradition som i år anord-
nas för 32:a gången och nästa 
år slår man på stort. 

– Vi har bestämt att backa 
lite i tiden och fira ett för-
senat 30-årsjubileum 2013. 
Alerocken är en viktig tradi-

tion att bevara. Det är viktigt 
att värna om bandverksam-
heten i kommunen och upp-
muntra ungdomarna att fort-
sätta utvecklas, säger Jonas 
Ekstrand, projektledare på 
Ale fritid. 

11 tävlande
Tävlingen, som i första hand 
riktar sig till högstadiet, har 
genomgått en förändring de 
senaste åren – från renodlad 
hårdrock till att innefatta 
flera olika musikgenrers.

I år var det sammanlagt 11 
anmälda band.

Pausunderhå l ln ingen 
på lördagens final står den 
skönsjungande duon Robin 
Lillfors och Alexandra 
Aspholm för.

Med tanke på att den 
första deltävlingen lockade 
omkring hundra besökare 
kan man ana att finalen i 
Alerocken 2012 kommer att 
bli en ösig historia.

JOHANNA ROOS

– På lördag avgörs fi nalen

Klart för Alerocken

Publikfrieri. Backlights är ett av sammanlagt sex band som 
gör upp i Alerocken 2012 på lördag.       Foto: Jonas Ekstrand


