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Bäckebol ägs och utvecklas av 

Nu är vi på modet! 

Vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17 
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18
Coop Forum alla dagar 7-22
För övriga öppettider se backebolhomecenter.se

Nu blir det modevisning hos oss. Det blir en dag 
med tempo, puls och massor av inspiration. 
Läs mer på backebolhomecenter.se  Välkommen!

Lördag 28/9 kl 11-16 
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Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

Välkommen in på ett av våra kontor eller ring 
oss på 0303-33 16 30 så berättar vi mer om 
utmärkelsen (SKI 2012).

lansforsakringar.se/alvsborg

ALE. Idén till hennes 
första roman ”Jenny 
Jenny” hade grott ända 
sedan 18-årsåldern och 
2010 var boken äntli-
gen tryckt.

Nu släpper Annika 
Rosendahl från Nödinge 
sin andra bok, ”Ursus – 
dit rättvisan inte når.

På söndag fi nns hon 
på plats på Bok- och 
biblioteksmässan i 
Göteborg.

Annika Rosendahl från 
Nödinge har alltid haft berät-
telser i huvudet, men det var 
först för några år sedan som 
hon gjorde slag i saken och 
satte sig vid tangentbordet. 

– Jag får inspiration hela 
tiden, på hundpromenaden 
eller när jag kör bil till exem-
pel. När jag sedan får tid att 
skriva är det så mycket som 

ska ut, så då har jag alltid 
inspirationen. 

Hon är civilingenjör i 
grunden och jobbar som 
projektledare inom teknisk 
utveckling. Böckerna skri-
ver hon på sin fritid och 
hon får ofta frågan om hur 
hon hinner med. Svaret blir 
då: ”Gör det du vill och inte 
det du hinner”, som också 
är namnet på en föreläsning 
som hon håller.

– När jag hör människor 
säga att de inte hinner så 
brukar jag fråga om det beror 
på brist på tid eller brist på 
ork. Nästan alltid handlar det 
mest om brist på ork och då 
måste man använda ett annat 
förhållningssätt. Föreläs-
ningarna var från början ett 
sätt att hitta läsare och har nu 
blivit ganska uppskattade.  

Hennes debutroman 
”Jenny Jenny” handlar om en 
ung göteborgstjej, en sökare 
som försöker hitta sig själv 
och sluta bedöma sig utifrån 
vad andra tycker. Kärlek och 
vänskap är centralt i berättel-
sen, som även tar upp tyngre 
ämnen som bland annat 
rasism. 

I den nyutkomna boken 
”Ursus – dit rättvisan inte 
når” skriver Annika Rosen-
dahl om en extremistgrupp 
som tar lagen i egna händer 
med förödande konsekven-

ser. Huvudpersonen Susanna 
växer upp i Lilla Edet, men 
handlingen utspelar sig 
främst i Göteborgstrakten.

– Det är en spännings-
roman, som precis som den 
första boken handlar mycket 
om kärlek och vänskap, men 
även om skuld, förlåtelse 
och hämnd. Även här tar 
jag upp en del tunga ämnen 
som speglar samhället idag, 
som rasism och rädsla för 
muslimer, men också kvin-
nomisshandel och att kämpa 
mot alkoholism. Mycket av 
det händer just nu och därför 
känns berättelsen viktig 
att förmedla. Även om det 
inte är självupplevt så är det 
frågor som uppenbarligen 
engagerar mig.

Annika menar att hon haft 
fördel av att komma från en 
liten kommun som Ale, som 
samtidigt ligger nära en stor-
stad. 

– Man har haft båda delar 
och det tror jag är en fördel 
när man ska beskriva händel-
ser i olika miljöer.

Nu på söndag kommer 
hon att finnas på plats i Idus 
förlags monter på Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Spänningsromaner. För tre år sedan kom hennes debutroman ”Jenny Jenny”. Nu är Annika 
Rosendahl från Nödinge aktuell med sin andra bok ”Ursus – dit rättvisan inte når”. Nu på 
söndag fi nns hon på plats på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. 

– Författaren Annika Rosendahl
har alltid tid att inspireras

Andra romanen klar

ANNIKA ROSENDAHL

Ålder: 44
Bor: Lantligt i Romelanda
Uppväxt: I Nödinge
Familj: Make, tre barn, en hund 
och tre katter
Aktuell: Med sin andra roman 
”Ursus – dit rättvisan inte når. 
Gästar Bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg nu på söndag

          Vad är ekologisk mat? Vad innebär Fairtrade-varor?  
 

Datum:  tisdagarna 15 oktober (eko) &  22 oktober (Fairtrade), 
kl 17.00 - ca 20.00 
Plats: Repslagarmuséet i Älvängen 
Anmälan: www.coopmedlemvast.se , klicka på utbildningar.  
Eller ring 031 - 742 82 80.  Vi bjuder på ekologisk fika! 

ANMÄL DIG SENAST 8 OKTOBER! Vi erbjuder dig kostnadsfri utbildning och 
om du vill,  möjlighet att sprida kunskap vidare till andra.

 

                                                                              BLI AMBASSADÖR!
       FÖR EKO & FAIRTRADE
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 Älvängen!


