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VINNARE FINN FEM FEL!

Årets vinnare är:
Cornelia Svensson-Hjalmarsson, Älvängen
Emma Larsson, Surte
Filip Johansson, Hålanda
Freja Magnusson, Nödinge
Emilia Malm, Nol
Emilia Södermalm, Älvängen
Emily Breitholtz, Alafors
Emanuel Rydén, Nol
Cornelis Udd, Nödinge
Anki Lundberg, Nol
Aleksandra Westerdal, Lilla Edet
Martin Olsson, Skepplanda

Tilda Hamlet, Nödinge
Birgitta Gustavsson, Skepplanda
Wilma Karlsson, Skepplanda
Agnes Nilsson, Nol
Pernilla Norlander, Nödinge
Malva Ingemarsson, Älvängen
Robin Lind, Bohus
Patrik Farago, Skepplanda
Olivia Johansson, Bohus
Felix o Sebastian Ryberg, Bohus
Emma Andersson, Surte
Nellie Norlander, Nödinge
Irene Martinsson, Lödöse

Grattis! Biljetterna hämtas på Alekuriren göteborgvägen 94  
i Älvängen (huset bredvid Statoil) senast 5 september.

Cirkus Skratt fredag 6 september kl 18.00 
på Grusplan i Nödinge

Fredag 6 sept kl. 18.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 280-300 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 

1 timme innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter 
per telefon: 0303-74 21 13

r

i Nödinge

Människor går rakt 
ut i gatan, snubblar 
i affären, hör inte 

vad någon säger, märker inte 
reaktioner, ser ingenting 
överhuvudtaget, missar hela 
eller delar av konversationer, 
missar vad sin partner berät-
tar, missar sammanhang och 
hela verkligheten vi befi nner 
oss i.

Jag kommer nästan inte 
ihåg hur det var innan 
mobiltelefonerna började 
stjäla av vår uppmärksamhet.

Gör du?
Jag accepterar att tekni-

ken utvecklas och uppskattar 
funktioner som underlättar 
i vardagen, på jobbet och i 
kontakten med vänner och 
bekanta. 

Men att varenda män-
niska sitter med näsan i en 
smartphone på middagar, 
café, krogen, filmkvällar och 
så vidare har jag däremot 
mer problem med.

Mitt i en mening plockar 
personen man pratar med 
plötsligt upp mobilen och 
”kollar Facebook”, hur kan 
det inte uppfattas som oför-
skämt?

Vad hände med vårt 
fokus? Vad hände med 
inlevelsefulla samtal och 
diskussioner som inte gång 
på gång blir avbrutna av att 
någon ringer, sms:ar, mailar, 
skrollar på Facebook eller 
lägger upp en bild på Insta-
gram.

Hur kan all denna ytliga 
information i din lilla skärm 
ha företräde framför den 
person som sitter mitt emot 
dig och det du sysslar med 
just nu?

Vad hände med ”Carpe 
Diem”, den mysiga lilla 
frasen som idag pryder 
mångas hem i form av utsi-
rade bokstäver i vitmålat trä? 
Skulle inte de påminna dig 
om att fånga dagen och leva 
i nuet? Istället lever du i din 
smartphone, kanske utan att 
reflektera över vilka konse-
kvenser det får på andra håll. 

Aldrig förr har vi väl varit 
så frånvarande. Oj! Vadå? 
Ursäkta! Vad sa du? 

Att ständigt känna behov 
av att meddela sig åt alla 
håll och ha koll på vad 
som händer har gjort att vi 
knappt vet vad vi gör längre.

Vi lever i en tid där ben-
sinen är dyr, bostäder likaså, 
men dyrast av allt är tiden 
och den hittar ständigt nya 
vägar att bedra oss. 

Man får prioritera och 
frågan som jag tror alla 
borde ställa sig är: Hur 
mycket tid vill jag lägga 
på mobilanvändande? Till 
vilken gräns gör det mitt liv 
rikare och roligare innan det 
tippar över och bara stjäl tid 
från mig?

Jag använder själv sociala 
medier och ser inget fel i ett 
lagom användande, men när 

mobilen blir ett beroende, 
när du ständigt jämför dig 
med tusentals andra, när du 
börjar snubbla över saker, 
när du inte längre deltar i 
samtal – då är det dags att 
lägga undan den lilla skär-
men och komma tillbaka till 
verkligheten.  

När jag var liten sades det 
att man fick fyrkantiga ögon 
av att titta för mycket på 
tv, en skrämselpropaganda 
som användes flitigt för att 
få barnen att gå ut och leka 
istället för att stirra på en 
skärm flera timmar i sträck. 
Blev vi 80-talister lurade 
eller kommer vi i framtiden 
att få se små rektanglar i den 
yngre generationens ögon. 

Det är dags att börja ifrå-
gasätta och fundera över vad 
det är värt. Inte nog med att 
ständigt behöva konkurrera 
om uppmärksamheten med 
en telefonlur. När jag ser 
människor gå rakt ut i gatan 
med näsan långt nere i skär-
men, då kan jag uppriktigt 
fråga mig hur i hela världen 
det kunde bli så här.

JOHANNA ROOS

Krönika

JOHANNA ROOS

Hallå är du där?

En singelolycka inträffade i Kollanda på söndagskvällen. En bil voltade i hög hastighet 
och landade vid sidan av vägen. En person fördes till sjukhus med huvudskador. Vägen 
spärrades av i nästan en timme under räddningsarbetet.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Bil voltade i Kollanda


