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TECKNA DITT KORT REDAN IDAG PÅ NORDIC WELLNESS DOMKYRKAN,
DROTTNINGGATAN 16, GÖTEBORG, TEL 031-13 66 25
OCH TRÄNA PÅ VALFRI NW-KLUBB FRAM TILLS ÖPPNINGEN

nordicwellness.se

grattis
älvängen

GYMKORT
199 KR / MÅN

12 MÅN AG

GYMKORT
NÅGON

ANNANSTANS?
VI LÖSER
IN DET!

DEN 1 NOVEMBER ÖPPNAR VI
1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

GYM 
KONDITION
SPINNING

GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 

REHAB & SJUKGYMNASTIK 
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS

 UNGDOMSKORT
SENIORKLUBB
SOL & RELAX 

 

KAKEL & KLINKER 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

MÖLNDAL – EKLANDA  

Jolengatan 21B, 431 49 Mölndal

TEL 031-86 89 60

WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

ÖPPETTIDER:

Måndag - fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 
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KAKEL, KLINKER, BADRUMSINREDNING

Få saker säger så mycket 
om en människa som 
ett vindsförråd eller ett 

källarutrymme. 
Där staplas fotoalbum och 

resväskor – minnen och dröm-
mar. 

Skidorna du bröt benet på, 
badmadrassen du guppade 
runt i Medelhavet på, löpban-
det du aldrig använde och tid-
ningsmagasinen du bläddrade 
sönder. 

Mellan dåtidens och framti-
dens hörn trängs sedan allt du 
inte behöver. 

Alla onödiga prylar, allt som 
är för fult för att stå framme, 
möbler som känns för dyra att 
slänga, men som blir för billiga 
på Blocket, värdelösa presenter 
du inte har hjärta att kasta och 
framför allt: Alla prylar du 
sparat utifall att du kan komma 
att behöva dem någon gång. 
Att du inte behövt dem hittills 
säger ingenting om hur framti-
den kan te sig. 

Som att man bunkrar upp 
inför vintern eller förbereder 
sig på en katastrof. Lika bra att 
spara för man vet aldrig. 

Den som har flest prylar 
när man dör vinner, brukar 
det heta. Efter att nyligen ha 
flyttat till en ny lägenhet står 
det klart att jag kandiderar till 
tävlingen. 

Det är nämligen först när 
man måste flytta på alla sina 
ägodelar som man upptäcker 
hur många de är. 

Jag var så där lagom kaxig när 

jag tog med två flyttkartonger 
upp på vinden för att hämta 
ner ”det sista”. Inte nog med 
att jag fick springa fem tusen 
gånger från fjärde våningen så 
fick jag på köpet en resa i det 
förflutna. 

Vad säger då mitt vindsför-
råd om mig?

Jag är en person som tältat 
land och rike runt, vilket en 
hopknölad tältduk med texten 
”Alepack” skrivet med rosa 
sprayfärg vittnar om. 

Den sitter inne på för 
många minnen för att slängas. 

Jag är en person som lagt 
många timmar – om inte 
veckor och månader – på att 
skriva, varpå bläckfyllda kol-
legeblock har en förmåga att 
förfölja mig. 

Jag är en person som rest 
långt, samlat på bokmärken 
och penntroll med färgglatt 
hår, gått i mönstrade cowboy-
bots, lyssnat på Tina Turner på 
kassett, tittat på VHS-filmer 
med Ronny och Ragge, spelat 
badminton, älskat hästar och 
lirat gitarr.

Mitt förråd vittnar också 
om att jag inte är särskilt ord-
ningsam, men desto mer rädd 
om allt som har minsta tendens 
till affektionsvärde. Tydligt är 
också att jag inte är typen som 
köper smarta förvaringssystem 
på IKEA.

Medan jag med svetten lack-
ande i pannan packar ihop 
mitt liv i kartonger sneglar jag 
genom hönsnätet på vindsför-

rådet intill. 
Vita stolar och bord i någon 

slags gustaviansk stil med ljus-
rosa silkesklädsel, batiktavlor, 
tunga ekmöbler och papplådor 
från golv till tak. 

Jag listar snabbt ut att 
sakerna måste tillhöra den 
gamla damen på första 
våningen och kan inte låta bli 
att fundera över hennes långa 
liv. Vilka har suttit och ätit 
kring det vita köksbordet och 
var har hennes resväska varit? 

Någonstans ligger där 
kanske någons första skor och 
någons sista. 

Ett vindsförråd är som en 
dagbok som vittnar om det vi 
varit med om, åstadkommit, 
drömt om, funnit och lämnat. 

Men mest är det bara onö-
diga prylar som vi köpt i någon 
slags misslyckad lyckojakt och 
sparat i tron på att de en dag 
ska komma till användning. 

För varje sak jag numera tar 
in i mitt hem blir jag smärt-
samt medveten om att den 
bidrar till det prylberg jag blir 
tvungen att ta itu med nästa 
gång jag flyttar. 

Insikten lämnar mig med 
tre alternativ: Inte köpa en 
sak till, aldrig mer flytta eller 
helt enkelt ta 
konsekvenserna 
av mitt giriga 
handlande.

Krönika

Den som har fl est prylar…

JOHANNA
ROOS

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16


