
Skriv om det verkliga 
livet, inte bara politiska 
spekulationer! Uppma-

ningen fi ck jag i ett mejl och 
jag har grubblat lite över det. 
Jag vet att jag gjorde det ett 
tag, men kände att det blev 
för utlämnande, men okej – 
här ska du få ett par rader om 
hur förvirrande vardagen kan 
te sig för en redaktör.

Måndag morgon. Den 
började jag refl ektera över 
redan på söndagskvällen. Jag 
måste upp tidigt. Varje minut 
kommer vara nödvändig att 
ta i anspråk för att presslägg-
ningen inte ska medföra akut 
hjärtstopp. Självklart försover 
jag mig. Kommer upp två 
timmar senare än beräknat. 
Dålig start tänker jag, men 
dagen hade knappt börjat!

Jag hade elva artiklar på 
mitt samvete denna dag, ingen 
var påbörjad. Helgen hade 
ägnats åt fel saker. Problemet 
var att jag behövde uttalanden 
till tio av artiklarna. Vid lunch 
hade jag fått tag på en person. 
Det är ju inte klokt tänkte jag. 
Vi som lever i en värld där alla 
är uppkopplade, ändå går det 
inte att få tag på människor. 
Jag som trodde att det var 
fördelen i cybervärlden...att 
alla var nåbara.

Det går bättre på eftermid-
dagen, men alla ringer samti-
digt och telefonen hinner inte 
laddas. Det går inte ens att 
ladda den upptäcker jag. Den 
är kaputt! Plötsligt är jag själv 
inte nåbar! Det är kaos! Det 
blir inget bra av någonting.

Klockan närmar sig nio på 

kvällen. Det mesta har börjat 
falla på plats, även ögonlock-
en börjar hänga. Jag har en 
bildtext kvar. Det är en bild på 
fyra killar. Jag känner många, 
men inte någon av dem, så 
jag måste hitta blocket med 
anteckningen i. Jag har skjutit 
det framför mig eftersom jag 
vet att det kan ta tid, då jag 
har en förmåga att använda 
mer än ett block i veckan. Nu 
är det bara bildtexten kvar och 
blocket måste fram. Jag letar.

Klockan blir tio. Totalt för-
virrad. Ett block är borta. Jag 
går igenom helgen, händelse-
förloppet och kommer fram 
till att blocket måste blivit 
kvar hemma efter reportaget. 
Iväg hemåt.

Inget block. Letar förtviv-
lat. Men vänta! Det måste 
ligga kvar i bilen. Upptäcker 
att jag inte har samma bil som 
under helgens transporter 
mellan arrangemangen. Vil-
ken bil hade jag då. Volvon! 
Blocket ligger i volvon – men 
stopp ett tag! Var är volvon?

Det är inte sant, snälla 
Per-Anders. Du kan tappa 
bort mycket och mycket har 
jag accepterat genom åren, 
men inte en bil. Man tappar 
liksom inte bort en bil! Jag 
skäller ut mig själv, men blir 
inte mindre stressad av det. 
Pulsen börjar skena. En för-
baskad bildtext kvar att fylla i 
på jobbet och här står jag och 
vet inte vart jag ställt bilen.

Stress och logik hänger 
inte ihop, men efter några 
djupa andetag bestämmer jag 
mig för att åka tillbaka till 

redaktionen och konstruera 
en bildtext. Då slår det mig 
plötsligt – pendelstationen. 
Jag blev ju försenad till tåget 
i lördags och tog bilen till 
pendeln. Vid återkomsten var 
det inte läge att ta bilen hem 
och volvon blev kvar!

Åh, älskade bil där är du, 
tänkte jag när jag körde in 
på parkeringen. Men var är 
blocket? Inte där i alla fall. 
Panikslagen och med svår 
ångest klev jag in på redaktio-
nen. Klockan hade passerat 
midnatt. Det var dags att ge 
upp. Går in på toaletten och 
spolar lite kallt uppiggande 
vatten i ansiktet – va? Bredvid 
toaletten ligger ett block, 
kusligt likt det jag letat efter 
under snart fem desperata 
timmar.

Javisst, jag hade ersatt 
min glömda GP med att läsa 
igenom mina anteckningar 
under morgonbesöket – och 
blocket blev kvar. En timme 
efter midnatt åkte jag hem, 
tämligen nöjd med att ha hit-
tat både block och bil. Någon 
läxa är jag rädd för att jag 
aldrig lärde mig, denna gång-
en heller. Det gick ju bra till 
sist, men att det blir många 
timmar på 
jobbet är 
bara mitt 
eget fel!

Förvirrad vardag
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se, www.alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 16 148 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. För fel i annons 
svarar tidningen för högst kreditering av 
annonskostnaden eller ett nytt införande. 
Allt återgivande av texter, bilder och annonser 
utan tidningens medgivande är förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande innehåll. 

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser 
i en av Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. 
Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom 
print och digitala medier såsom film och 
hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov 
inom reklam och marknadsföring ska behöva 
vända sig någon annanstans än till just 
lokaltidningen.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE
Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Syns du inte?
Vi hjälper dig!
Digitala eller
tryckta medier?

Glansiga broschyrer
eller rörliga banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring 0303-74 99 40

Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte bibliotek

Surte Bibliotek
lördag 11 okt

Barnteater kl 11.00

Stackars Pettson
Biljetter 20:-/st säljs  
på Surte bibliotek.

Fiskedamm 

Bokförsäljning (begagnade böcker)

Servering

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel*

 inkl. moms*

 inkl. moms. 

LEDIG LOKAL
Lunnavägen 4, Alafors

Butik/kontor/lager och verksamhetslokal, 
200 kvm. Går att splitta efter behov.

För mer information
ring 0303-74 06 00
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Måndag 13/10 kl 18.30

Folkets Hus i Nol

Välkomna!

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine,  

Gul mandel. Svenska äpplen, morötter, fodermorötter. 

Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- 

och tranbärssylt (60-70% bärhalt). Enbärsdricka.  

Säljes från lastbil LÖRDAG 11/10: 
Kungälv Vikingagrillen vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 

13.30, Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 

14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . (ingen förbeställning).

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

ALE SCHACKKLUBB

Onsdagar kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!

NU HAR VI STARTAT 
HÖSTSÄSONGEN!

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå


