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DEL 6453 blå, utan svart. Nåväl, nu var det 
gjort i alla fall. Gångbanan togs 
norrut för att (kanske) hinna med 
733 till Vallda Sandö. Dock går ju 
inte gatorna på rätt led, för att 
komma rakt någonstans. Lars 
hittade väl inte heller så bra. Snart 
var det klart att turen inte skulle 
hinnas med. Kursen togs då lite mer  

Precis innan bussen skulle vara där, 
kom fyra folk från olika håll. 
Ombord fanns redan flera – oväntat 
med tanke på att blå oftast gick 
tom till Kungsbacka. KE körde 720. 
Vid Vallda trekant gick Lars längs 
den hårt trafikerade Valldavägen till 
Toråsskolan. Först mättes storleken 
på bokstäverna. Inne på skolgården 

”går inte till Särö”, medan det på de 
som går till Särö inte stod att de 
inte går ner till Kullaviks hamn. Det 
gjorde för övrigt alla förut, även när 
bussen fortsatte till Kungsbacka. Nu 
kom den inte längre än centrumet 
vid motorvägsavfarten, med några 
kilometer kvar till Särö. 720 går en 
gång i timman till Kungsbacka, fast  

vind, solglimtar, periodvis lite 
regnstänk, och det är +180 kl. 23:53. 
Idag gick Lars via Tibergs, och östra 
P-platsen till spårvagnen vid F. Vid 
MG gick just skär express, medan 
Lars såg på Blå, som skulle dröja ett 
tag. Väntetiden kunde eliminerats 
med att ta skär först. Nu fick det 
istället bli 58 till Högen/ Bassås, där  

sen fotas vid Stenstugan (mot KB). 
Värmen stekte, och det var skönt 
att slippa de ultraaggresiva myggen 
i skogen, annars kunde Lars ätit där. 
Turen gick vidare, och det var 
slående att termen ”Urban Sprawl”, 
kan översättas på Svenska till just 
”Kungsbacka”. Kommunens mål är 
helt uppenbart att det skall vara  

svalkades i det grunda vattnet. De 
två återstående tårtbitarna åts med 
kaffe till. Vattnet var spegelblankt 
och luften stod still. Det var svårt 
att tro SMHI:s prognos om 15 m/s, 
skyfall och åska kl. 17-21. Buss 733 
sågs passera, före veckans längsta 
uppehåll: 3 timmar, annars 1 på 
lördag, och 2 under hela söndag.  

Det var nämligen där cyklarna 
ställdes. Lars följde Kinnevikens 
norra sida, och upp i bergen en bit. 
En del små mossar låg i skrevorna. 
Det var lättare att följa stranden, 
trots alla stora stenar. Efter ett tag i 
den nu tilltagande vinden, svalnade 
Lars till slut. Snart insåg Lars att det 
bara var en timma kvar till bussen.  

Några glasspinnar spikades upp. 
Buss 733 var rätt välfylld av 
ungdom med blomsterkransar, och 
fler kom längs vägen. Då den redan 
var -3, tänkte Lars inte att 720 
skulle hinnas (2 min före 733 i 
Vallda, enligt tabellen). Dock kom 
den först vid hållplatsen efter! Sen 
gick det fort : 9 minuter från Sandö  

till hamnen, för en tur ut till vattnet 
för första gången. En banan åts. Sen 
vid Snipen tryckte Skär till avgångs-
tiden, och höll på att slinka förbi 
hållplatsen. Dagens skräp slängdes 
ombord, för att visa sitt missnöje. I 
Bassås sågs 58 gå – 30 minuter att 
vänta. Hpl Högen ändrades då till 
Bögen. Nästa tur var 3 minuter sen. 
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DEL 6454 åt Lars medhavda chips. Två män 
badade, men naturligtvis inga 
kvinnor (då måste det vara minst 
25 grader varmt). Lars gick vidare, 
och mötte ett gäng mörkt klädda 
(ovanligt så här års), och mycket 
riktigt var de Amerikaner. Det var 
öppet vid kanotuthyrningen. Den 
ena branta backen upp och ned, tog  

Ombord i linje 8 fick en biljett från 
Et 13/1 -04 lämna arkivet, och göra 
reklam för Dags-Nytt (gör som jag: 
åk runt i Sverige). Vid KV sattes en 
tjock guldfärgad skiva som varit 
under princesstårtan upp. Två hål 
gav plats åt lite av paketsnöret, 
samt reklamlappar för Dags-Nytt. 
50 togs till KB, där Lars tänkte gå 

godis åts. Högsboskolan måste sen 
kollas: en glipa i staketet gav 
tillträde till rivningsplatsen. En stor 
hög bråte återstod, utom ett enda 
klassrum som var intakt. Lars fick 
balansera dit på en smal remsa av 
samma våning. På en tavla stod det 
”semester”. Även Västerhedsskolan 
såg ut att invänta rivning. En remsa  

hela dagen, men först vid 19.30 
blev det ett rejält regnväder i någon 
timma, tills det långsamt droppade 
klart. Det är nu +150 ute kl. 22:25. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag tog Lars ut en kasse med plast, 
samt lite kartonger till återvinning. 
Idag var köpcentrumet Frölunda 
torg hela stängt, t.o.m. Adams kafé. 

redan förflutit sedan dess! Barnen 
är utflugna, maken har avlidit, och 
själv har hon gått i pension. Under 
tiden har Lars… blivit några år äldre. 
TV-mastens topp försvann nästan 
emellanåt i molnen. Det var nu en 
mycket bred och platt slinga ett tag. 
Massor av motionärer passerade, 
nog beroende på närheten till en  

snabba cyklister, och flera springare 
passerade under tiden. Tydligen får 
alla nyttja slingorna. En smal kanal 
med öppet vatten kantade 
Svedsmossen, som liknade en myr. 
Närmast RV40 gick en väldigt lång 
träslinga över sankmarken. Lars 
vilade på en bänk vid nästa vik, och 
såg en kajak passera i god fart. 

åt andra hållet, och ned till tunneln 
under RV40. De hade inget paraply. 
Lars sökte snart skydd i bussen, och 
regnet tog i ordentligt. Vid KV var 
det tänkt att ta 5 till Hisingen, men 
när nu den åt ÖS passade, fick det 
bli så. Regnet hade skrämt ut folk 
från Liset, så en del var på väg hem. 
Vid ÖS var läget ganska osexigt för  

ges ut under helgen. Dags-Nytt 
kommer i gengäld varje dag. En 
långsam tur gav tillfället att njuta 
atmosfären ordentligt. Nästa 10 
togs till KU, där ett vandrande litet 
band spelade, alltmedan en ensam 
dragspelare på bron överröstades. 
7 åktes hem till F, och 18 290 steg 
visades efter dagens utflykt på stan. 
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Igår gick Lars 14 192 steg på stan. 
Igår kväll målade Lars ljublå prickar 
på 6 st redan mörkblå luftkuddar. 
Igår kväll åt Lars köttbullar med 
makaroner, paprika, tomat och 
jordgubbs-limecider till middag. 
Idag på morgonen duschade Lars. 
Idag var det mulet, vindstilla och 
mycket varmt på dagen, sen hård  

en helt osannolik trafiktäthet inte 
alls stod i proportion till den ganska 
småskaliga bebyggelsen i Skintebo.  
Skär åktes till Snipen, samt blå. Det 
var inte lätt ens för en Göteborgare 
att förstå var turerna går. I listan 
över hållplatser stod ”kan ej anges”, 
om tiden det tar till Kullavik. På 
varannan tur fanns anmärkningen  

utan antydan till passning med Blå 
express. 40 minuter fick fördrivas 
med att sätta upp ett par pinnar, 
och se på omgivningen. En av de 
nya luftkuddarna sattes sen i kuren. 
Från en Voyager strömmade 
skönsång från fyra yngre män, som 
pratade Halmstads-dialekt (?). De 
lät lika bra med som utan gitarrer.  

klipptes sedan vita täckande ränder 
för Å:et till, samt två blå I:n, ett K, 
och L. Med hjälp av den medtagna 
ihopfällbara pallen/ampeln från 
bostaden, kunde Lars lätt nå till 
skylten. Denna ändrades till kanske 
mindre uppenbara ”Klitorisskolan”. 
Det blev tyvärr lite trångt i början, 
och minnet svek, då texten inte var  

åt väster i stället, för att eventuellt 
gå hela vägen. Motionsslingan Palta 
nyttjades, på det norra halvvarvet. 
En pappremsa spikades upp, med 
en häst som åskådare, som det 
först antogs. När Lars började gå 
igen, så visade det sig vara en älgko 
med kalv, som tog till flykt på bara 
något tiotal meters håll. Bussen fick  

15 kr veckan, v 25 
Rita Vallda Sandö vid Onsalahalvön till Tingberget, mot 19 i tabellen. 

Lars tog pendeln till Lindome, där 
pappremsan från senast var borta. 
En ny sattes upp, och pendeln åktes 
tillbaka. 720 körde fram 10 minuter 
före avgång! 15-20 till åkte med. I 
Särö kunde blå tas om 30 minuter. 
Kullavik satsades på istället, där Blå 
förstås just gått. Lars fortsatte då 

Då kom Lars på fel sida av en 
mosse, och fick fortsätta inåt land. 
Klättra 5 m upp, 5 m ned, stup, gå 
förbi, 5 m upp, 5 m ned, en mosse, 
5 m upp, 5 m ned. MYCKET 
tröttsam Bohusterräng alltså, även i 
Halland! Alldeles utsjasad kom Lars 
nästan tillbaka till Kinneviken Vid 
badet nära P-platsen åts ett äpple. 

Nu fanns ingen återvändo, om inte 
Lars skulle gå hela vägen tillbaka 
också. Ljuden hördes långt, med 
grinolles visa i norr, och små 
grodorna i söder. Lars fick vidare till 
reservatet, och blev passerad av ett 
stort gäng cyklister. Förmodligen en 
lokal midsommartradition att åka 
och bada på Kalven (bergig halvö).  

omöjligt att kollektivtrafikförsörja 
nya områden, såvida inte alla åker 
kollektivt. Då kunde man haft 
tunnelbana var tionde minut till 
Vallda, och buss varje kvart till 
Sandö. Ingen sågs gå till fots (utom 
några på slingan). Vid Stallviken på 
väg ut till reservatet, satte sig Lars 
på en tuva i strandkanten. Armarna  

Igår gick Lars 22 251 steg utomhus. 
Igår kväll åt Lars en Dr oetker pizza 
Spinati med apelsinjuice till middag. 
Hela veckan har antalet lila 
systempåsar bara ökat, tills snart 
sagt alla har gått runt med varsin. 
Särskilt ungdomen har bytt ut sina 
skolväskor mot denna accessoar. 
Idag var det ett tjockt molntäcke 

dock var Jensens öppet  - Danskar 
har andra midsommartraditioner. 
En flicka stod där med sina barn, 
samma flicka som skyndat förbi när 
Lars tog ut ÅV:n. Hon kom sen vid 
spårvagnen också. 1 togs till MG, 
och 16 till FG. En tur gjordes nedåt 
Högsbo, där en koltrast lyssnades 
på bakom Dollargatan, medan lite  

med traktor spikades på sliprarna 
runt en sandlåda vid lekplatsen. 16 
togs sedan, och vid W kom samma 
vagn på linje 6, som setts på 2 vid 
AG. Det måste alltså vara så att de 
svänger runt vid GT och byter linje. 
Det framgår inte av informationen, 
bara att det är avstängt BP-GT. Vid 
Chalmers sattes en luftkudde upp. 

upp till Delsjön, och eventuellt till 
badet i linje med vägen från 
Töpelsgatan. Till en början var det 
svalt och blåsigt, men alla backarna 
värmde snart upp kroppen. På den 
värsta toppen sågs en med rullstol, 
som måste ha burits upp för 
trapporna av de båda kamraterna. 
Vid Teknikbacken (namn på badet) 

lite på krafterna. Redan efter 
chipsen hade Lars mer eller mindre 
bestämt sig för att prova ”Delsjön 
runt, 7,5 km”, för första gången. En 
hel del glasspinnar, och alla remsor 
som tagits med spikades upp på 
lämpliga ställen. Edsviken kändes 
igen från promenaden med tant 
KOK i januari -97. En mansålder har  

15 kr veckan, v 25 
Rita dött rödbrunt blåbärsris i skogen Föregående Dags-Nytt. 

 
Nästa Dags-Nytt  
Kommer tidigast natten till 24/6. 
 
Alternativt  startsidan igen. 
 

möjligheten att åka vidare med 
buss. Istället satt Lars på en bänk 
vid sjukhusentrén, medan en kaja 
också gömde sig under taket. 
Regnet höll upp, och nästa 5:a åktes 
till KV, där 10 nu gick via tunneln till 
Chalmers. Bara tre till var ombord 
på tåget. Vid DS sattes en affisch i 
stället för Metro, när den nu inte  

Lite längre fram fanns en bänk på 
ett krön, med nedsågade träd, för 
att ge fri sikt mot sjön! Nästa vik 
korsades av en lång pontonbro, 
som gled bort och fram i vinden. 
När Lars kommit ned till gamla 
Boråsvägen, kom slutligen regnet. 
En sexig flicka med pojkvän, hade 
just passerat, men sprang nu i kapp  

P-plats. Bertilssons stuga var enligt 
anslag öppen ti-sö 11-16. För sent 
nu. Lilla Delsjön – som är stor nog – 
hoppades över. En bro ledde över 
sundet emellan, och på en bänk 
med fin utsikt över den andra sjön, 
åts lite choklad. Det var allmänt 
slående att bänkarna placerats på 
ställen med fina vyer. Två hästar,  

BILD 

1 3 5 7 9 

17 15 13 11 

3 5 

17 

1 

15 

7 9 

13 11 

Den rivna 
Högsboskolan 

19 Den ändrade skylten i Vallda 

http://www.dags-nytt.se/2013/jun/DN-6451.pdf
http://www.dags-nytt.se/2013/jun/DN-6451.pdf
http://www.dags-nytt.se/2013/jun/DN-6451.pdf
http://www.dags-nytt.se/2013/jun/DN-6455.pdf
http://www.dags-nytt.se/2013/jun/DN-6455.pdf
http://www.dags-nytt.se/2013/jun/DN-6455.pdf
http://www.dags-nytt.se/index.html

