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DEL 6819 Linje 51 är nedlagd, men hur det 
var med 53 och 54 observerades 
inte. Att just 50 skulle förlängas så 
här hade ju tidigare förutspåtts. 
Däremot inte att turtätheten skulle 
gå ned så drastiskt. Folk åker ju 
faktiskt med åtminstone den linjen. 
Sista biten till Hanatorp var kortad, 
och det var just dit Lars skulle gå.  

dam på cirka 50 bara låna wc. Fast 
hon är naturligtvis så upptagen att 
det visslar om det (här kunde man 
lägga in en länk till en ljudfil med en 
vissling, fast det vore så jobbigt). 
Knappt hade Lars satt sig, förrän 
tankarna började jobba med om 
det gick att pilla in en lapp mellan 
fönstrens dubbelglas. Det gick bra! 

inte så att man säger sådana saker. 
I vilket fall får hon säkert inte 
uppleva det igen, om hon så blir 80 
år. För Lars del kom det från hjärtat 
(eller längre ned?). En annan kvinna 
gick runt och sökte någon, och såg 
åt Lars håll. Själv hade Lars lagt 
märke till henne innan spårvagnen 
från Frölunda var riktigt framme.  

330 precis avgick. Visserligen hade 
tidtabellen tagits med – för 2011. 
Tiderna var uppenbart samma, fast 
det egentligen var för stadsbussen i 
Kinna-Skene, som tabellen var med. 
Även dessa har ju ändrats, så att de 
flesta linjerna har lagts ned, men 
för de återstående sträckorna och 
hållplatserna kan den vara till hjälp. 

mat, och suger vid behov säkert 
också av hans pick. På avstånd sågs 
regnslöjor från molnen, och ännu 
längre bort blå himmel så långt 
man kunde se. Snart kom två unga 
mödrar med barn, så Lars flyttade 
en bit, för att slippa höra eländet. 
Efter en dryg timma gick Lars åter, 
och hittade nu en gångväg, med  

Viskan passerades på en bro, och 
sen en hårt sliten villagata med 
onormalt mycket trafik. En träbro 
gick över till Viskavallen, där ett par 
pinnar limmades på läktaren. Då 
ingen match pågick slapp Lars 
inträdet om 50 kr (ingen satt i 
biljettkuren ändå). Endast linje 330 
stannade vid hållplatsen, så det fick  

slumrat till. Här kunde en ny chans 
ha getts. Det fick bli Delsjömotet, 
där BK hade glass med sås för 10 kr. 
Denna åts vid en BK (bollklubb, ha). 
En boll kom studsande, så Lars gick 
lite uppåt skogen, ifall det skulle 
hända igen. På en björkticka sattes 
en glasspinne fast med spik (de är 
hårda för att vara svampar!). RÖD  

rumpa på en söt tös. Det passade 
bra att även hon gick av vid Bö, då 
Lars tänkt gå en tur där. En lapp 
lades i hennes kasse, en till vid 
hennes hus, och några fler på vägen 
till spårvagnen. En tur togs till 
Prästgårdsängen, samt Stora Torp. 
En banan åt, och 5 togs till KV, och 
linje 8, full med glada LI-besökare. 
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DEL 6820 På höjden nära Vårfrukyrkan åts 
bakverken från LA, med kaffe till. 
Paraplyet täckte hjälplig allt vitalt. 
Några kort togs på vyerna, när det 
höll upp en kort stund. Vid kyrkan 
hade en dam parkerat, som väldigt 
utstuderat undvek att se Lars. Då 
det vara en V8, hade hon förstås 
sällskap. Hon hade parkerat dumt.  

får passa på så länge det finns kvar. 
Priserna var överkomliga. Regnet 
kom innan Lars hunnit åter, så 
paraplyet fick fällas upp. Från GM 
togs sedan fullsatt ersättningsbuss 
för linje 6 till Nymånegatan. Linje 6 
verkade gå i kvartstrafik, men 11 
varannan minut (OK, en spontan 
reflektion, utan att kolla tiderna). 

under midsommarhelgen. Mobilen 
startades sedan om, enligt SMS från 
Televerket, efter någon ändring. 
Idag åkte Lars med linje 50 till stan, 
och nu gick den inte helt längs 
Skeppsbron längre, som härom 
veckan. LB passerades, fast utan 
stopp. Lars gick av vid KU, och tog 
sig till Heden, där det var avfolkat.  

och lite apelsinjuice till middag. 
Under kvällen igår gjorde Lars klart 
fotoboken om GBG-vistelsen 2004. 
Imorse justerade Lars ett stöd, och 
lossade transportsäkringarna till 
tvättmaskinen, vilket var jävulskt 
svårt, trots rätt storlek på nyckel. 
Slangen sattes fast lite halvhjärtat. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 

Tack vare henne slapp Lars alltså en 
lång väntan på bussen åter. Det är 
20-sekundersregeln vi pratar om. 
Hon fick en ring av Lars. Längst bak 
satt en man, som verkade helt 
utslagen av sömn, eller annat. Han 
var på väg att falla i golvet gång på 
gång, och låg däremellan i mycket 
konstiga ställningar. Vid GM var  

togs av misstag, då både skylten 
och ett automatiskt utrop sa att det 
var pendeln. Lars gick av i Bohus. 
Där kom pendeln till slut. I Nödinge 
var det kö av ungdomar till hissen. 
Slappt. Övergångsställen saknas 
helt i Nödinge samhälle. Man borde 
skriva till Ale kommun om det. Det 
visade sig gå buss uppåt höjden,   

Vilken ynnest, som inte bekommer 
en sådan untermenschen, som Lars. 
Efter en längre paus gjordes ett 
försök med två olika grusvägar 
(kartan var inte med, och de gick 
utanför i vilket fall, men såg ut att 
gå ihop just utanför kartbladet). Det 
fick vara, och Lars vände åter. För 
variationen gicks nu nordsidan av  

Men Lars skulle inte kunna ha ett 
sådant jobb, om aggretionen kom 
direkt. Alltid skall folk bråka. Nästan 
alltid är det också horor (kvinnor). 
Ett hotbrev skall skrivas i alla fall. 
Dottern var våldtäktsmogen, det 
må man säga! Hon kommer dock 
att bli knullad av en överklasslyngel 
långt före Lars går till en bordell. 

tidtabellen inför hemfärden. Några 
glasspinnar hann i då limmas på 
bänkarna. Från GM togs 6 till OM. 
Lite lappar gick åt, men portar som 
(tack vare Lars!?) fått ”affischering 
för juden” avstods storsint nog. Sen 
blev det linje 1 och 50 hem till F. 
Föregående Dags-Nytt (22 juni) 
Nästa Dags-Nytt 25 juni. Startsidan. 
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På dagen igår gick Lars 17 741 steg. 
Då exempelvis Eriksbergs pizzeria 
(som väntat) var stängd igår, så åt 
Lars en pizza Mozzarella hemma, 
med ärtskidor och apelsinjuice till. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag var det mest sol, lokalt regn, 
lite sval vind, och +140 ute kl. 23.07. 
Idag tog Lars linje 8 till KV, där linje  

Lite choklad köptes i Pressbyrån. En 
flicka med så sexigt dallrande stjärt 
(rumpa på kvinnospråk), gick runt 
lite, och satt sen vid hållplatsen för 
100/300/330 m.fl. Lars passade på 
att ge en komplimang med en lapp: 
”Jag älskar din dallrande stjärt”. Tja, 
hon tog emot den, men röjde inte 
någon känsloyttring. Det är kanske  

Dock bedömdes hon inte som lönt 
att hälsa på. Om man nu kan se ifall 
folk är fientligt inställda. Det är ju 
99,9 % kvinnor till Lars, i vilket fall. 
Efter 40 minuters väntan kom 300, 
något sen. Vid Skene sjukhus gick 
Lars upp till Ehrnholms konditori, 
där ett wienerbröd, kaka och kaffe 
gick på 52 kr. Tyvärr skulle en sexig  

Utan att behöva öppna, eller föra 
oljud på annat sätt. Från torget togs 
sen linje 50, som nu heter 55, och 
är en sammanslagning av 50+52. 
Den går dock inte lördagar längre, 
och båda linjernas halvtimmestrafik 
är nu entimmas, utom några turer 
på eftermiddagen om vintern. Förut 
gick de var 30:e även sommartid. 

Trottoaren tog snart slut, och ledde 
till en promenad längs en sjukt 
trafikerad landsväg. Vid campingen 
gick Lars till badet, och var ensam. 
Några glasspinnar spikades upp. 
Lars tänkte på alla jättebebisar som 
sitter i bilarna. De har inget annat 
att göra på dagarna, än åka runt i 
bil. Frun tvättar hans kläder, lagar  

15 kr veckan, v 26 
Rita pizzerian vid Eriksberg express åktes till Landvetter, där 

Lars fick av vid en av få hållplatser 
som inte provats (Blåklocksvägen). 
Vid en igenväxt lekplats åts lite 
Aroma ekologiska gelemöss. Flera 
röda togs ur trafik, men det gick 
snart en åter till stan. Vid LI satt 
Lars ett slag i solen, innan 5 åktes. 
Ombord sågs nu en till dallrande  

bli nästa, några hundra meter bort. 
Här stannade 300, som skulle gå 
först (varje kvart tillsammans). Vid 
Hyssna tänkte Lars lite för trögt, 
och hade väl inte lust att röra på sig 
mer på en stund. Annars kunde ett 
uppehåll gjorts för glass, när bussen 
nu går så ofta. Vid Källarbacken 
kom Lars just till sans efter att ha  

tunnel under den ännu hårdare 
trafikerade Svenljungavägen. På en 
träbro över en å, var en pappskylt 
sen sist borttagen (utom spikarna). 
En pinne sattes nu där. En Snickers 
åts sittande på kyrkogårdsmuren. 
55 mot centrum kom snart, och 
inte heller nu blev den tom. Lars 
gick till Kinnaström, dit 51 gick förr. 

BILD 

På dagen igår gick Lars 14 428 steg. 
Igår hade Abiir köpt en mellandel 
för vattenslangens olika diametrar. 
För ett ögonblick svindlade tanken 
på att vara sambo med någon, och 
inte behöva göra allting själv. Det 
underlättar att bara få lite hjälp. 
Igår kväll åt Lars bruna bönor med 
stekt bacon, riven morot, paprika,  

Idag var det sol på f.m., sen rejäla 
regnskurar större delen av dagen, 
tills det klarnade upp helt på 
kvällen. Det är +12,50 ute kl. 0.29. 
Idag tog Lars ut soppåsarna från 
både köket och badrummet, samt 
en kasse med återvinnings-plast. 
Idag kom ett SMS från Uffe, som 
var på Birkakryssning till Bornholm  

Inga bussar skulle gå på länge. Det 
upptäcktes att stegräknaren legat 
fel, så drygt 1500 steg missats. Från 
ULS åktes 2, som var full med söta 
flickor. Dessa gick av vid Varbergs-
gatan. Lars tog LA, och köpte en 
kaka och wienerbröd på det nya 
konditoriet Bizcocho. Det kommer 
tyvärr inte att bära sig, men man  

Det hade varit kaotiskt vid GM, och 
någon hördes säga att linje 6 tick 
med buss till R, sedan igår. Några 
kort togs på bussarna, och en 
avstickare gjordes till Timgatan. Vid 
Runstavsgatan fick paraplyet tas 
fram igen, i över en timma framåt. 
Bergsarbeten gjordes både vid 
mynningarna till tunnel 49 och 50. 

Lars tog sig ned till Kortedala torg, 
där det var bilkö åt båda håll till och 
från HO. Kan vi inte få buss snart? 
På Pars konditori köptes två kakor 
till (40 kr). En tiopoängare, eller 
något i den stilen sågs närma sig 
hållplatsen. Dels ville Lars gärna se 
närmare, och dels betydde det att 
bussen måste komma runt hörnet.  

15 kr veckan, v 26 
Rita de satans överklassvinen i Nödinge Satans förbannade moderatsvin! 

Lars gick samma väg som förut, och 
kissade ned två garagelås, och 
slängde dagens skräp på olika 
tomter längs vägen. Det drabbar 
alltid tredje man. Vid stationen 
hade pendeln just gått (i tid!). Med 
tanke på tidhållningen förut, ansågs 
det inte vara poäng med att se på  

(vara) Nödi(n)g(e) till stationen. 
Efter några falska rundor, vändes 
till sist åter från ännu en. Här kom 
ett bortskämt överklassluder och 
gick till attack på allmän gata (Lars 
vände innan infarten till huset, när 
det visade sig saknas gångbana eller 
stig vid sidan om). Man skulle döda 
henne, eller sabotera huset i natt.  

fast inte så sent på e.m. (17.50). 
Desto mer bilar var det till det tiotal 
gator som ligger där uppe. En 
banan åts vid en paus på en bänk i 
en dryg backe. Hallickbackevägen 
togs runt Vimmersjön (inte!). En 
paus gjorde på norrsidan, på fina 
klippor. Inga hundar eller Svensson 
skällde eller bråkade! Fantastiskt! 

gångvägen till spårvagnen redan 
omlagd sen i lördags. Pendeln till 
Älvängen var sen, och två turer på 
rad inställda. Just som i Stockholm! 
Man känner sig hemma. Fyra tåg till 
THN kom inom en kvart, trots att 
de bara går kvartstrafik enligt listan. 
På f.m. är det däremot 1,5 timma 
mellan avgångarna. Det fjärde tåget  
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