
23 SEPTEMBER. 2012 

DEL 6182 I 19 tillbaka åts en bit nougat. Vid 
DK kollades efter Rut & Jags adress. 
Är det inte Larmgatan 5 eller 6? 
Ragtime, vars reklam Lollo har gjort 
ligger ju där i vilket fall. En lapp på 
dörren kunde varit kul. 16 åktes sen 
till Högsbohöjd. Några lappar sattes 
upp. - Hotfullt och otäckt med en 
okänd person som sätter upp något 

åktes till DK, och en ny lapp sattes 
vid tejpbitarna till där den gamla 
satt (inte lika noga med att ta bort 
tejpen!). Budskapet skall förstöras. 
19 åktes till Bifrost för ett bussfoto. 
Den första gården hade fått grindar 
till ”gångtunnlarna” genom huset 
till innergården; gated community. 
Fast…ett glapp i muren av hus på  

med ”Lamin 1986-2012”, och ett 
blomsteraltare låg vid spåret. 
Antingen är någon mördad eller 
överkörd. Spårvagnen åktes sedan 
en station vidare till F. På David 
bagare köptes en brödlimpa (29 kr). 
På spårvagnen till Musikvägen lades 
ett fjärde tepaket. Frölunda teparty 
kan vi väl kalla detta tilltag. Vid MG  

Imorse packade Lars för hemresan. 
Idag på morgonen duschade Lars. 
Idag skrev Lars DAGS-nytt med 
skorpsmulor vid Hjärtparken. På 
Hemköp pantades flaskor och 
burkar för 23,50 kr. Den 100:e 
resan (inom Västtrafik) för denna 
vistelse gjordes sedan med 1 till OP. 
Ett paket te lämnades på vagnen.  

plats, när föraren ändå inte har 
någon rastlokal, eller skall kolla 
biljetter...?). Från MG togs 
spårvagnen till AG, där Lars stod 
över. Flera hade gjort det 
annorlunda tilltaget att lägga 
väskan på sätet bredvid. Lars gjorde 
det annorlunda tilltaget att sätta 
ett armband vid vagnens bakre BM. 

Vi får se om det funkar senare. 
Sopor togs ut, och 7 åktes till C. På 
BK köptes käk, som medtogs på 
tåget. Spårändring gjordes hastigt 
och lustigt, så Lars lessnade och 
korsade spår 4-5 via stegarna. Dags-
Nytt har nu gjorts ombord på tåget. 
Idag var det mulet, vindstilla, och 
det är nu +90 i Skövde kl. 21 :43. 

24 SEPTEMBER. 2012 

DEL 6183 kontoret informerade om. Så snart 
Lars insåg situationen, gjordes flera 
lokala högtalarutrop. Vid slutet var 
2975 -15, som vanligt. Som vanligt 
åkte också de satans infantilt 
jollrande stendumma NYH-borna 
med 2549 istället. De som tagit 
2849 drog ju det längsta strået, 
med en god bytesmarginal på VHE. 

Vi fortsätter med torsdag 139,10 kr 
(dagskort 160), fredag gjordes bara 
resorna F-BO t/r, lördag 68,20 kr 
(?), mot dagskort på 70 kr, och 
slutligen söndag 61,10 (dagskort 
105). Som brukligt sägs: märklig 
prispolitik när ett dagskort inte är 
bästa alternativ för 10-12 timmars 
åkande om dagen. De måste veta… 

på 449,60 kr. Tillbaka till Västtrafik 
igen; priset på dagskort är 
uppenbart satt till en sådan nivå att 
man istället skall tycka att det är 
billigt att inte åka på dessa. Lars är 
ju som bekant inte dålig på att 
nyttja ett dylikt kort till max. Dock 
utföll priset nästan uteslutande till 
kontoladdningens fördel. Lördag,  

Imorse lyste solen som en stark 
strålkastare rätt in i köket vid 
frukosten. Ett hån, när solen knappt 
synts på mer än en vecka förut. 
Idag på morgonen skrev Lars brun 
text på 10 st glasspinnar. Kanske en 
passande färg för Torslanda-folket? 
Idag var det sol och klart på f.m., 
men sen mulet och +9,50 kl. 19 :16. 

djupt uppskattade dagliga rutin att 
komma in och hota personalen på 
VHE. Ringa SL för att klaga är ju inte 
lika kul. Hellre då provocera 
personalen till att be dem dra åt 
helvete, så de sen kan ringa till SL 
och klaga över det istället. Gasa alla 
Nynäshamnsbor – det är det enda 
man kan säga. Döda dem allihop! 

Någon rast erhölls inte, och ingen 
information om det heller. Nya 
blanketter för pengarna fanns, 
avsedda för det ombildade och 
likaledes nya bolaget NOKAS, som 
tagit över efter Panaxia. Någon lapp 
kommer inte längre ut från datorn. 
Dock är det en kvalificerad gissning 
att det ordnas på nytt ganska snart. 

I eftermiddag slängde Lars 13 st 
oöppnade tiggarbrev från Unicef, 
Rädda barnen och WWF, i 
papperskorgen. Det får räcka med 
Kooperation utan gränser, Läkare 
utan gränser, Stadsmissionen, 
Amnesty, och annat Lars stödjer. 
Efter hemkomsten i eftermiddag 
duschade Lars och tvättade håret.  
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Igår gick Lars 13 111 steg, och 3 kr i 
pantburkar och flaskor hittades. 
Igår kväll vid hemkomsten var Lars 
förstås irriterad, och slängde då ut 
ett dricksglas från fönstret, när ett 
odiskat hittades stående på bordet. 
Igår kväll åt Lars kroketter med två 
varmkorvar, gurka, paprika, och en  
    Åbro starköl (hittad) till middag.  

Det är roligare att avyttra Gubbens 
saker på detta vis. Efter en tur lades 
två korvar, som sprack igår, på plf 
vid Smaragdgatan. Dock sågs en 
stor råtta i buskarna, så det är väl 
denna som tar korven. Spårvagnen 
togs en station, och ytterligare ett 
paket te lämnades. En bild togs, och 
vid hållplatsen var elhuset klottrat  

inhandlades två godbitar för 20 kr. 
Linje 16 åktes till Eriksberg, där 
kaffe med Toscakaka och grädde 
togs på Lungbergs (60 kr), vilket 
serverades vid bordet. Dörren stod 
öppen till det lite dunkla november-
landskapet, och det var vindstilla. 
Längs kajen sprang folk hela tiden, 
som ifall det varit Central park. 16 

30 m gjorde grindarna överflödiga. 
Mölndal är lite annorlunda. En 
hundjävel skällde i nivå med ett 
reaplan från en balkong (stackars 
grannar, som inte kan gå därifrån). 
Snart nog äcklades Lars av dessa 
snuskiga sunkiga hus, så att 
insatsen med lappar behövde 
avbrytas efter bara denna gård. Hu.  

likaledes okänt. Naturligtvis kan 
man inte kolla vad det är för något. 
Då falnar ju mystiken och skräcken. 
Det måste snart vara krismöte hos 
Poseidon efter att några hundra av 
deras uppgångar till 29.000 
lägenheter har fått Lars reklam. 
Nästa avgång tryckte tills det var tid  
   att gå (varför kan den inte stå på  

15 kr veckan, v 38 
Rita Lars påhitt ”Frölunda teparty” idag (undrar vad den otäcke knarkaren 

gjorde). En minut bakom låg ett tåg 
med M28/M29 på linje 7, vilket 
passade utmärkt. På två timmar 
diskades det sista hemma, och de 
bästa av blommorna sattes i en 
PET-flaska, vars etikett saknades. 
En från en vänthall i MIA i fredags 
provades att sättas fast på flaskan.  

BILD 

Igår gick Lars 12 569 steg, och 5 kr i 
pantburkar och flaskor hittades. 
Igår kväll packade Lars snabbt upp 
allt från resan. Datorn var nu alltså 
med tillbaka från Göteborg igen. 
Sedan några dagar har Lars känt ett 
tryck över bröstet. Infarkt? Eller 
bara överansträngd. Kanske deppig 
över att vara i Göteborg för länge? 

Skall vi ta lite om resorna under 
veckan i Göteborg: totalt gjordes 
under 9 dagar 113 påstigningar i 
Västtrafiks fordon, för det 
sammanlagda priset av 1051,15 kr. 
Det ger 9,30 kr per resa. Resorna i 
Helsingborg (9 st) var i praktiken 
gratis, då alla höll sig inom godkänd 
bytestid för tågresorna. Dessa gick  

med tåg från Skövde m.m., gick på 
145,30 kr (dagskort 250 kr), söndag 
51,90 (dagskort 70), måndag 
206,15 (dagskort 250), tisdag 
103,10 (dagskort 160), onsdag 
222,90 (dagskort 250). Vi gör ett 
uppehåll där; måndag-onsdag 
kunde ett tredagarskort ha lönat 
sig, med 500 kr, mot Lars 532,15 kr.  

Idag när Lars avlöste den alltid lika 
trevliga Saied, sade (…) han att det 
varit trafikstörningar under 
morgonen. Även Lars skift bjöd på 
bussersättning UPV-MR, signalfel 
vid SUB, SOL, samt spårmarkering 
vid KHÄ. En tur fick vagnfel, och 
ledde till spårändring på ett 25-tåg 
och ett NYH-tåg, vilket ingen från  

Men det är ju alltid någon som skall 
kunna hitta ett skäl till att gnälla. 
Nämligen de som ankommit från 
stan 17.35, och tror att de skall 
kunna byta till ett tåg med 
ordinarie avgångstid 17.24. Idag 
förvisso sent, men inte så sent att 
de hann med. De stod på kö för att 
skälla. Många har ju gjort det till sin  

15 kr veckan, v 38 
Rita Anns nya vigselring, efter giftermålet Ann avlöste, och berättade att hon 

och Bengt äntligen hade gift sig. 
Lars uttryckte förstås sitt varma 
grattis! Fantastiskt att få höra. På 
väg hem möttes en förare på 
perrongen, fast han ignorerade Lars 
helt och hållet. Löneskillnaden är 
för stor mellan stationspersonal 
och ”lok”förare (läs spårvagn) idag. 

Hur som helst, Lars läste i boken 
Schwerelos, Bohusläningen, Mitt i 
Haninge, samt tidningen Väster 31. 
Lars åt en bakelse, veggiepizza, och 
en potatiskaka från Fahlmans. Små 
påsar med socker låg i en stor låda, 
avsett till kaffet, istället för 
bitsocker. Myntlåset till toan är 
fullt, teamlederna glömmer tömma. 

BILD 
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