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DEL 6086 ringleden. Där vände turen, och 
gick till Madbäcksvägen. 97 åktes 
tillbaka till F, och 93 till Hults by. En 
cykelbana följdes mot A-badet, och 
det sågs att Hultåsen hade blivit 
naturreservat ’93. Väldigt litet. Vid 
badets gräsplaner fick vinden fritt 
spelrum, och inte många andra än 
de som övade på vindsurfande var  

kvarteren vid BY passerades, och 97 
åktes till Påvelunds centrum. 
Bankens skyltfönster gapade 
tomma, så den har lagts ned. Längs 
Bergakärrsgatan stod massor av 
bilar parkerade, för att knattelag 
övade på bollplanerna. Barnen 
skulle må bra av att börja träningen 
med att gå dit. Snart dök nästa  

Promenaden gick sedan tillbaka en 
bit, och Trollbärsvägen till 
Lingonvägen. Som vanligt jagade 
Lars upp sig över medelklassvinen i 
sina fina hus.  Först kämpade (s) för 
att arbetare skulle kunna bo i 
egnahem; ordnade förmånliga lån, 
tomter att bygga på, avdrag för 
reparationer på huset, avdrag för 

Idag var det först växlande 
molnighet, men övervägande sol 
efter 15-tiden. Vinden har varit rätt 
hård, men mojnande framåt 
kvällen, och det är +140 kl. 21:37. 
Till frukosten imorse togs den nya 
muggen med Akureyris stadsvapen 
(?) i bruk. Övriga tas  hem  till  JBO.  
   Idag  visade  vågen  69 kg  igen. 

Idag åt Lars lite lunch hemma 
(bakelse och yoghurt), uppdaterade 
hemsidan, och inväntade ett 
aviserat besök av Bostadsbolagets 
brandinformatörer. En ny brand-
varnare (gratis) sattes upp i hallen, 
då den gamla var från ’04. Lite tips, 
samt   en   liten   broschyr   erhölls.  
Idag åkte lars ut igen, och tog linje  

till Chalmers, men M28/29-tåget på 
linje 8 måste antingen ha passerat 
för 1 minut sedan, eller ha bytts in. 
Lars gick då en sväng vid Mossen, 
och inväntade sedan linje 52 vid PG. 
Ombord åts ett Gullbrød, och det 
kändes lite speciellt att få åka MAN 
från ’04, nu när de jämnåriga från 
linje 60 redan är borta. Vid SE sågs   

Lars och läste tyska i solen, lutad 
mot en trädstam. En banan åts 
också, alltmedan motionärer 
skyndade förbi bakom ryggen, och 
fotbollspelare övade på en plan. 
Från Chalmers åktes 16 till FG, och 
de hårt prövade hyresgästerna hos 
Stena, fick lite Dags-Nytt-reklam i 
entréerna, innan Lars åkte hem. 
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DEL 6087 CST togs pendeln hem. Dörrarna 
fick nu öppnas av resenärerna igen. 
Hemma hade växterna klarat sig 
bra i Olas omvårdnad, och nattens 
drottning hade även passat på att 
blomma under Lars bortovaro. 
Detta gör den normalt i juli annars. 
Bagaget som Lars tog hem vägde 
hela 18 kg, och själv vägde Lars 67. 

soppåse, och gick sen till F. Linje 7 
åktes till C. Under några minuter på 
en bänk på Drottningtorget, kom en 
telefonförsäljare, och tre tiggare 
fram (den första fick 10 kr). En man 
som satt bredvid, sa att lika många 
hade kommit fram till honom på de 
föregående 5 minuterna han suttit. 
Stockholmståget bordades sedan   

exemplar vardera. Fyra slipsar; 
svart med lok, blå med ränder, skär 
från Shanghai, samt blå med noter. 
Jackor m.m. var fyra till antalet; 
Ellos-jackan, NG i fleece, två Adidas 
i olika skära nyanser, samt en blå 
blazer från Gubbens kvarlåtenskap. 
Idag var det hemreseväder, fast 
mulet i JBO, och +220 ute kl. 15:07. 

Igår kväll duschade och tvättade 
Lars håret, för att få lockar i natt. 
Det kan nämnas att årets sommar-
tidtabell i Göteborg startade redan i 
söndags. Turtätheten är inte lika 
bra som man blivit bortskämt med 
även sommartid de senaste åren. 
Under kryssningen hade Lars med 
tillräckligt med underkläder för hela 

Idag åt Lars en kiwi och päron från 
Arion (de generösa fruktfaten till 
efterrätt, som Kaj och Uffe tog vid 
ett par tillfällen). Även en Bukoost, 
samt kokt ägg åts till denna lunch. 
När Lars gick till jobbet i 
eftermiddag kom 30 bilar förbi. 
Anmärkningsvärt mycket för att 
vara på sommaren. Pendeltåget var 

att löneförhandlingarna äntligen 
var klara, med ett litet påslag till 
24.000 och något i grundlön. Ute i 
parken spelades musik högt mellan 
kl. 18-19, för något med gymnastik. 
En banan, och månkaka åts. Micha 
hälsade på, liksom ett par 
konduktörer, för att låna wc. Jal 
ringde om en ledsagning i morgon. 

på stationernas Accessmaskiner. 
Dock kan man ifrågasätta behovet, 
då korten också säljs där – med 
provision till firman i det fallet. 
Sedan förra fredagen är hela 
sortimentet av funktioner på 
Access-kortens reskassa tillgänglig 
även på stationerna. Detta fick Lars 
prova, med en kupongresa ikväll. 
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Igår kväll gick Lars ut i regnet igen, 
till pizzeria Briljant på Safirgatan 
(…). En Africana köptes för 73 kr. En 
sallad erhölls. Black metal hördes 
på radio Bandit rock till måltiden. 
Igår kväll tog Lars bort en fågelskit 
på ett fönster – inte första gången. 
Imorse dammsög Lars, och 
plockade undan en del i bostaden. 

Imorse duschade Lars, och tog sen 
på en av skjortorna som tvättades 
på Arion. Samtliga ser strukna ut, 
fast bara en debiterades för detta.  
Idag åkte Lars med 94 till 
Åkerberget, och gick sedan 
Önneredsvägen, och en till synes 
ringa använd gångbana, åter till 
stora vägen vid Grevebergsgatan.  

bilresor, gratis vägar, fria skolor, 
och massor av nya dagis på 70-
talet. Sedermera också avdrag för 
hemhjälp, och bonus för att köpa 
ny bil. -Tacken är att de nu röstar 
(m). Man borde döda de jävlarna! 
Så snart Lars nått fram till den skära 
Grevegårdskyrkan, lugnade sig 
känslorna igen. De vanliga arbetar- 

Hemköp upp, efter bara några 
minuters promenad från Påvelunds 
centrum. Ändå åker folk bil dit, 
trots att den närmaste affären 
ligger maximalt på halva avståndet 
som Lars hade gått. I Påvelund bor 
inga riktiga män, utan bara lata 
veklingar. Lars gick sen slingan in i 
skogen, förbi dammen, och över  

där. 93 åktes åter, och endast bakre 
dörrarna var öppna, när bussen 
stod inne. Det skulle varit på 80-
talet det! Gamla Säröbanans jönsar 
må rotera i graven. På F handlades 
lite grönsaker och frukt på Hemköp.  
Svanhills firade 40 år, och tre 
månar köptes á 16 kr, samt en 
jordgubbs/ gräddklämma för 20 kr. 

15 kr veckan, v 25 
Rita kafé Solterrassen i Slottsskogen en rejäl soptipp vid parken, som de 

bortskämda och oansvariga svinen i 
villorna har byggt upp. Lars band 
ett rep mellan träden vid infarten.  
–Egentligen skulle man ha spänt 
upp en särskilt vass pianotråd i 
halshöjd. Vid återresan var linje 52 
20 minuter sen, men tog bara in 2  
      minuter till PG. Vid Mossen satt 

1 från F. Vid AG möttes 821-756 på 
linje 8! (alltid M31 eller M32, och 
innan dess M21, och ännu tidigare 
M25). Vid LP gjordes ett fotostopp 
för vändningen av linje 52 och 42 
utanför soffbutiken, då det mesta 
av de ordinarie hållplatserna är 
under ombyggnad inför bussfilerna, 
som nämndes igår. 6 åktes sedan  
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Igår kväll åt Lars kokt ris med 
vegetarisk schnitzel, skivad gurka, 
och en San Miguel öl till middag. 
Igår gick Lars 28 432 steg, och var 
uppe i något på 13 000 redan vid 
lunchuppehållet hemma, (då 
brandinformatörerna inväntades). 
Igår fungerade inte mobilmodemet, 
när hemsidan skulle uppdateras. 

resan, d.v.s. drygt 20 par strumpor 
och kalsonger. Antalet skjortor var 
nog runt 11 (redan glömt), med 
avsikten att antingen tvätta själv, 
eller lämna in, vilket var billigt. 
Antalet skor var begränsat till tre 
par (alla skära); Converse, Adidas 
Honey, samt Hunter stövlar. Mössa, 
halsduk, och vantar medtogs i ett  

Imorse gick Lars upp vid 7-tiden, 
och packade det sista inför 
hemfärden. Den ena stora väskan 
lämnades kvar till senare, liksom en 
del prylar. Holmens-väskan, och 
Sportex-väskan fylldes med saker. 
Då tvättmaskin nu saknas, togs 5 
kalsonger med för tvätt hemma. 
Idag vid 9.30 slängde Lars en liten  

från spår 4, vagn 1, och plats 45. 
Solen som gäckat de senast 3 
veckorna, sken nu rakt in från en 
klarblå himmel genom hela Sverige. 
Lite varmt, men skönt som 
omväxling. Kupé lästes, musik 
hördes, och en banan åts. Tåget 
gjorde uppehåll i Alingsås, Skövde, 
Katrineholm, och Södertälje. Från  

Efter nästan 4 veckor hemifrån låg 
det ett berg av post i 
vardagsrummet, och även en hög 
från Göteborg hade tagits hem. Till 
på köpet också lite broschyrer från 
kryssningen (som Kaj och Uffe 
plockat, och sedan gett till Lars). 
Dagsprogrammen skall efter 
önskemål kopieras till de båda sen.  

15 kr veckan, v 25 
Rita den lilla Taxfree-butiken på Arion Det är ju jobbigt för både den som 

skall åka, och andra att få en spikad 
tid. Varför inte ge telefonnumret till 
stationen, så kan resenären själv 
ringa när tåget närmar sig? 
Likaledes kan stöd och vägledning 
då också ges per telefon vid behov. 
Sedan förra torsdagen går det att 
ladda ned E-handlade SL-kort även  

sent (förstås): 16 minuter, p.g.a. 
”tågkö”. Märklig tågkö, när det inte 
har gått något tåg på en halvtimma. 
På VHE saknades Lars mugg med 
motiv av sømærket i Løkken. Ett 
tackkort från Kirstis pensionering 
låg på disken (hon hade fått ett par 
hörlurar till musik, efter en 
insamling som Kaj skötte). Ann sa  
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