28 MAJ. 2012
84x zoom med HD-video (den saken
kan
nog
diskuteras),
riktad
tvärsöver sjön (!) 5 minuter, mot en
kvinna som spelade frisbee med sin
make på stranden. - De är lyckliga,
och Lars tittar på när de är lyckliga.
- En komplimang, när den första
upprördheten över tilltaget har lagt
sig, inte sant? Lars är pervers, ok?

8

Hade den varit lika sen som nästa,
så hade Lars hunnit. I Norrmalm
följdes en slinga ned mot Södra
Kypesjön, som setts ut på kartan.
Det tog inte lång tid alls, men var
brant nedför. Medan Norrmalm har
235m som högsta höjd, låg sjön på
”bara” 164m. Djurparken sågs från
vägen, där en sten lades, och ett
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Skylten i taket visade kl. 7.05 hela
resan, och destination ”Göteborg”.
Framme i Borås gick Lars över järnvägsviadukten, och sedan in mot
Norrby – ett okänt område, som ju
ligger vid sidan av de stora
busslinjerna.
Där
järnvägen
tangerar ån, satt Lars på en enskild
snurrstol i en liten park. De sista
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Imorse duschade Lars, och det var
gott om plats utan tvättmaskinen…
Idag var det sol och klart till 14tiden, och sedan mulnande, men
ändå varmt. Det är +15,50 kl. 21:38.
Idag gick Lars till F, och tog
spårvagn 7 till W, och sen 13 till KV.
Strax kom en herre fram och
frågade i omskrivande ordalag om
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I Hestra togs en bussbild igen, och
trafiken som förut nästan saknades
på Hestra ringväg, bestod nu av ett
konstant buller, och ändlösa rader
av män som inte är riktiga män,
utan måste jäsa i en rullande fåtölj.
Nästa buss togs åter, men redan vid
vägporten var det stopp. Trafiken
gick nu i (ojämn) takt med gående

s

MÅNDAG
Södra torget togs 1 till Knalleland,
för ett kort uppehåll. Sen vidare till
ändstationen i Sjöbo. Efter en tur
ned till sjön, sattes lite lappar upp i
områdets entréer. I centrum åts på
King kebab: Kingtallrik med MER
päron (79 kr), vid ett utebord.
Sedan var det precis lagom med
20.10-bussen tillbaka till Göteborg.
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29 MAJ. 2012
16, för att inte tala om andra linjer,
innan 10 dök upp! Syster Estrids
gata fick ”lappar” på väg till vattentornet. Serveringen var nästan tom,
och Lars åt en köttbullesmörgås
med hallonsoda (41+14 kr). Boken
”Mias hemlighet” lades i fönstret,
så att den kan gå vidare enligt
önskemål från den första läsaren.

1 till MG, och då 2 dröjde, så åktes
58 till Pilegården. En känsla för
området erhölls samtidigt som lite
lappar sattes upp. Nästa buss
fotades på bron över Söderleden,
fast just i avtrycksögonblicket
skakade Lars till lite = suddigt.
Dumt. Från Brottkärr gick Lars ned
till vattnet, och satt en stund. Nästa

par lappar ”vill Du gifta Dig med
mig” sattes på båda möjliga hus.
Man
måste
drömma,
fast
sannolikheten till resultat på den
punkten är ungefär 1 på 1096
(antalet atomer i universum, om
minnet inte sviker). Östra sidan av
Liborius togs på återvägen, och då
upptäcktes en exotisk betongbrygga

på golvet vid avstigningen. Vatten
från källan användes för att skölja.
Tillbaka vid KU blev det 5 till Bö(g),
där alltid lika billiga Bö servicebutik
fick göra lite affärer, med betoning
på lite: vingummin och sesamkakor
för tillsammans 9 kr (!). Köp där!
Anders Zornsgatan och Carl
Larssongatan fick sin andel lappar.
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När det stängdes av före midnatt
(ifall det trådlösa bredbandet
debiteras per kalenderdygn, väl?).
Imorse ringde Lars till Sonja, som
inte kunder svara i bilen, men
ringde upp efter att bilen stannats
(där sparade man några kronor…).
Sonja hade nu fått en E-postadress
(Lars nämnde möjligheten till valfri
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Sony-datorn. Itunes fylldes sedan
med musik från Ipoden. Endast
melodier köpta från Apple kunde
läggas in, och först sedan ett konto
hade angetts. Dock ansågs tidigare
lösenord ”sofabed” felaktigt, så ett
nytt fick skrivas, efter ett par
kontrollfrågor. Även en aktuell Epostadress skrevs in, då det förut
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TISDAG
Män är sociala och vill prata. - Så
säger man att kvinnor uppfann
språket. Kvinnor säger ju inte vad
de vill (…). Lars åkte till RY, och
satte upp fler lappar på Bananhuset
(Tellusgatan), och Merkuriusgatan.
På en blå bänk åts en banan. 7 togs
hem (F). Idag var det sol, moln, lite
regnstänk, och är +110 kl. 21:19.
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Igår gick Lars 26 049 steg, trots sin
ömma stortå, som blev riktigt röd.
Igår offentliggjorde Lars Dags-Nytt
för 22-25 maj, samt lade in 26-27
som en gemensam pdf-fil. En del ny
programkod fick skrivas, men det
verkar som att allt fungerade sen.
Modemet kopplade vid ett tillfälle
ur, kanske vid växling 2G/ 3G.

1

pengar (det var det där om män
som pratar igen…). Lars gav en
slant, och nämnde sedan sitt yrke.
Inga olyckliga från samhällets
skuggsida frågar om pengar på
jobbet. De vet att Lars är
lågavlönad, och har fått frågan förr
(då från Svensson och deras barn).
Boråsbussen togs, och AC:n var av.
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drömmarna åts, och en pinne
limmades på en papperskorg. Så
småningom letade Lars sig fram till
Södra torget, och vägen kantades
av ungdomar som fnissade och
harklade sig. –En lapp på ryggen? I
parken jämte busstorget övade ett
gäng flickor att stå på några
kompisars händer. Linje 7 gick just.
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par vägarbetsmakeringar flyttades.
Snart nog flyttar någon Bror Duktig
bort sakerna. De andra veklingarna
hade åkt bil dit, trots att bussen
stannar ett par hundra meter bort –
varje kvart. Några pinnar och smålappar limmades runt sjön. En
spång följde vattnet på södra
kortsidan. Sen provades kamerans

7

Sedan togs ett par kort på bussen,
varpå berget närmast centrum
bestegs för första gången (det där
som var 235m). En del träd har nog
gallrats, för att förbättra vyn? Nere
i centrum åt Lars en baguett med
rostbiff och potatissallad, samt
(automat)kaffe för 42+19 kr på
Lulus konditori. Linje 8 åktes nu.
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15 kr veckan, v 22
Rita södra Kypesjön vid Norrmalm i Borås

BILD

på trottoaren ända till stationen. Kö
åt båda håll. Ett byte till en sällsynt
glest besatt 2:a gjordes till
Trandared. Efter två bussbilder bar
det av till Druvefors, där parken
Druvkilen från 1960 besöktes. En
husrivning pågick strax intill, och
byggen lite utom synhåll (där
bussen kom ifrån). Tillbaka vid

Lars ömma
stortå
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Igår gick Lars 21 168 steg, och
stortån smärtar än ganska mycket.
Under gårdagen kostade resorna
206 kr, mot 240 kr för dagskort.
Ändå drogs 6,65 kr extra vid bytet
till spårvagn vid Scandinavium. Man
kan undra vilket stolpskott som
gjort programmeringen för detta.
Igår överförde Lars digitalfoton till
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Varit Televerkets E-post, som nu är
avslutad. Kanske var det därför det
inte gick? Å andra sidan har musik
köpts utan att kvittona kommit rätt.
Efter att dagens tidning skrivits,
lades även ett par kontrasterande
”rekommenderas/ rekommenderas
ej” in på hemsidan (smartphoto och
ICA-banken). Modemet var glödhett
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adress på någon av Lars domäner).
Nyckelkortet till Topasen hade
tappats. Ett apotekskvitto som legat
jämte, hade hittats i golfväskan.
Imorse duschade och tvättade Lars
håret.
När Lars gick till F idag
provades ett plastkort, som hittats
på soffbordet. Det måste vara det
som Sonja hade tappat! Från F togs
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58 åktes tillbaka, och en
övningsbuss kom just innan avgång.
Dekalen med reklam för telefonkort
satt kvar på vänthallens fundament.
Detta sattes fast i somras, eller så.
Vid MG togs ett par kort, och sedan
blev det spårvagn till Chalmers, då
10 brukar dröja vid W. Nu gick den
precis! Vid Chalmers kom minst 7 st

Det brukar ju alltid ligga lite spel
o.d. i kaféet ändå. Syster Emmas
gata fick sen lappar, liksom Dr
Westrings gata P-A och Z (nog?).
Här användes några i stil med ”bli
den första läsaren på Dr Westrings
gata nr 21F”. Dr Liborius togs också.
En sexig flicka med matkasse sågs
gå in på Syster Ainas gata , så ett
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En av dessa hade budskapet ”säg
hej till en främling idag!” (mer om
det senare). En tur till Mölndal med
M28-vagn, blev sen M21 tillbaka,
för att de äldre tågen går in vid 18…
En paus gjordes vid hörnet mot LI.
Sedan vid BP sågs en ca 30-årig
flicka, som Lars hälsade på. Ingen
reaktion. Kvinnor är introverta.

länga Dr Allards gata, som knöt
ihop alla husen. Lite regnstänk kom.
10 åktes till KU, och 58 till KB.
Denna gick nu var 7,5:e minut!
Både 58 och Grön gick avenyn. På
bussen välte slutligen flaskan från
Guldhedstornet, som stått upp
halvfull utan kapsyl, för senare. Det
noterades först sedan Lars slant lite

15 kr veckan, v 22
Rita Bö servicebutik och blommor

Vidare, klicka nedan:

BILD
15
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Detta fungerar tidigast på fredag 1 juni!

Norrby i
Borås

www.dags-nytt.se/2012/maj/DN-6066.PDF
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