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melodier hördes på Ipoden. Sedan
åktes i alla fall nästa Hb-buss
vidare. Den tidigare bussgatan hade
breddats till en allmän väg, inför
utbyggnader av kvarteren. Bussen
före gensköts vid ändstationen i
Skultorp, och Lars var helt ensam
till Hertig Johans torg. Det ansågs
sen bäst att åka linje 4 mot norr
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Vallevägen. 5 åktes till norra Ryd,
där en tur togs uppåt bollplanerna
som sist. Nu fanns emellertid ingen
skidbana, utan barmark, med bara
sällsynta snöfläckar. Nästa tur gick
med en tidigare Helsingborgsbuss
(?). Vid RC byttes till linje 1, där det
var tänkt att stå över en tur i
Hentorp, för nästa Hb-buss. Nu var

Det är ju sällan något folk vid denna
hållplats annars. Lars åkte ända till
Östermalm, där faktiskt ett par
väderbitna lappar satt kvar sedan
senast! Samma tur gicks bortåt
Östra leden, men nu norr/öster i
Timboholm. En gammal allé följdes,
och sen tvärsöver fälten till det
ställe där Lars tog kaffe en gång.

plockades med, och regionaltåget
åktes till Göteborg. Dags-Nytt
påbörjades ombord, för att spara
tid senare. Linje 11 var det enda
alternativet med M28/29, så denna
togs till RY. Antingen har den varit
sen, eller så var det så lite marginal
vid KTT, då den som första tåg kom
åter vid RY, nu på väg till hallen.
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Igår kväll duschade Lars. Det tog lite
tid att bestämma dagens kläder.
Imorse gick Lars upp vid 6.40, vilket
gav gott om tid. Pendeln togs till
stan, och mittför Starbucks satt Lars
på en vit plastsoffa. Från spår 10
togs Göteborgståget. Fyra (mest
små) smörgåsar åts, varpå Lars
mest sov, fast hörde även på musik.
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lade sen in på hemsidan. Ett par
Youtube-rutor med musik lades till.
Igår kväll åt Lars tonfisk i olja, med
gnocchi, riven morot, apelsinjuice
och det sista av drickyoghurten till
middag. Simpsons sågs samtidigt.
Igår kväll beställde Lars två gåvor
till Stadsmissionen i mars. För att
klara utgifterna i mars, flyttades
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reklamalster för Dags-Nytt gick åt.
Panten togs direkt till Hemköp.
Ikväll var Abiir i full gång att baka
matpajer i två varianter; blomkål
och tomat/bönor – allt veganskt.
Fältbiologernas ska ha käk till mötet
i Ruddalen imorgon. Patrick är med.
Idag var det lättare regnskurar,
mulet, stilla och +50 kl. 22.22.
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till den västra sidan av berget. Lars
blev kvar där länge. Flera bilder
togs i den riktningen, och några
burkar tillvaratogs. Sedan satt Lars
på trappan vid tornet i närmare 1,5
timmar. Mer paj och kaffe åts, och
lite musik hördes. Dags-Nytt för 1/3
-11 lästes. I skydd från tornet var
det helt vindstilla, och den värsta
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utan den krypande kylan. Lars gick
slutligen bort till den andra knallen,
där tre korkar mycket riktigt fanns.
Vinden tog sen i på väg åter till W,
och duggen var små som nålstick på
glasögonen, och gjorde det till slut
svårt att urskilja detaljer. 16 åktes
till MG, och linje 3 till BP. 19 togs till
KÖ, där en båge slogs vid lotterna.
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om arkitektur hävdade att Danska
småstäder varit inspiration till de
husen. Kyrkan såg inte Dansk ut…
Flödet av bilar på Näsetvägen stod
inte E6 till Skåne efter. 92 åktes till
F, och 1 till MG. Då 3 skulle dröja,
togs 16 till FG. En båge slogs vid
Västerhedsskolan, som nu delvis
var riven. På väg ned iddes Lars inte
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Idag gick Lars till F, där ett dagskort
för Göteborg köptes för 80 kr. 92
åktes till Kulörgatan, för att se på
husen i Åkered. Dock togs först en
titt på bollplanerna. Ett tak med
bänkar vid Boulebanan uppsökes,
då det började regna rätt kraftigt.
Det höll på en halvtimma, så då åts
lite av pajen, med varmt kaffe. Hela
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Idag var det regn och hagel på f.m.,
mest uppehåll på dagen, ganska
lugnt, dimma/ duggregn på e.m.,
lite regn ikväll, och +4,50 kl. 21.45.
Idag tog Lars ut en kasse med ÅVplast, och en med kartong. En kasse
blandad pant medtogs till Hemköp,
varpå veckans matinköp gjordes.
Idag på f.m. ringde Lars till Sonja,
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åktes åter, samt 1 till R. Det sista i
en påse ostbågar åts. Linje 3 togs
vidare till KT, där en liten tur gicks,
innefattande lite lappar. Nästa trea
togs ända till MG, vilket inte kändes
långt. 7 togs sista biten hem. På ett
stöd till ett träd spikades en pinne i
skydd av mörkret. Det blev 135
reklamsaker idag, och 15 787 steg.
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Igår eftermiddag tog Lars ut ett för
flera år sedan visset träd (från
trätunnan), liksom ett mindre träd.
Dessa lades på vallen jämte spåret,
som skulle ”behöva” höjas. En titt
togs sen vid klotterplanket, där
endast två burkar sågs. Inte så lönt.
Igår eftermiddag skannade Lars
Dags-Nytt för 20-28 februari, och
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några tusen från ”sparkontot” till
lönekontot. Dock sätter ju Abiir in
till hyran där, så sammanlagt går
Lars inte back ändå. Wikipedia fick
50 kr. Lite musik provlyssnades på
Itunes och Youtube. Vårt Göteborg
kollades, Blaskan, Tungelstafoton,
och Länstrafiken i Sörmland. Det är
hög tid att åka till någon stad där.
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Framme i Skövde användes box 7
igen (60 kr). En promenad gick förbi
Commerce, fågeldammarna och till
Wienerbageriet. Här var det kö med
10 nummer före, trots ett bageri till
på andra sidan gatan. Det gjorde
inte saken bättre att de flesta
betalade med kort, vilket tog tid.
Därvid missades ännu en linje 5 vid
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den första sen, så det hade blivit
svårt. Först togs som planerat en
titt på gamla ändstationen för linje
63, men sen bestegs en stor kulle.
På en bänk i skogen fick Lars vara
helt i fred. Det var vindstilla, och
regnet hade upphört igen, så det
vara lika bra att ta semlorna nu. Det
sista kaffet dracks till, och ett par
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först, för att lättare hinna med
tåget sedan (12 mot 9 minuters
marginal). Flera gick av vid
Hasselbacken (har det hänt förr?),
men Lars valde Billingehov. Ishallen
rundades, och två av dammarna i
naturområdet inspekterades. Nästa
buss togs åter, och nu gick ungdom
på både den och föregående linje 5.
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15 kr veckan, v 9
Rita den gamla ändstationen i Hentorp

Lars åkte nu med den andra vagnen
i tåget. Vid BV var kioskerna rivna,
och en stor grop fanns längs den
tidigare vändslingan. Vid GM blev
det byte till nästa tur in mot stan,
vilket blev nästa 11:a. Från BP togs
5 till TM, och 6 åter, samt 7 hem.
12 kr i pant hittades under dagen,
det blev 11 203 steg, och 36 olika

BILD

Billingehov
genom
fönster
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Igår kväll åt Lars spaghetti med
vegetarisk schnitzel, tunnskivad
gurka, och vatten till middag.
Igår kväll bakade Lars en blåbärspaj
med inbakat lock, i aluminiumform.
Igår kväll visades en dokumentär
om Lillhagens mentalsjukhus på TV.
Imorse duschade och tvättade Lars
håret. Handfatet rengjordes sedan.
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som var upptagen denna veckan.
Anders var tillbaka från vinterns
resa till Asien. Sista biten från Paris
hade ett ben domnat, varvid han
uppsökt sjukvården hemma. En
undersökning hade gett vid handen
att han hade lättare förkalkningar,
vilket inte var så allvarligt ännu.
Han hade i alla fall slutat röka sen!
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tiden hördes smattret på plåttaket.
Utan att ha märkt det, så måste
ljuden från bollplanen ha upphört,
för där var helt tomt på spelare och
(den lilla) publiken, när Lars gick ut
igen. Radhusen i Åkered sågs sedan
lite, men det enda som möjligen
minner om Danmark, eller kanske
Skåne, är de klippa pilarna. En bok
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gå av vid MG, utan fortsatte till W.
Lars passerade vid bron som snart
skall rivas, och gick sen Arthur
Lunds gångväg. En hjort e.d. var
utsirad i en tegelfasad. På berget
nära Annedals vattentorn tänkte
Lars se om det fanns några korkar
sedan nyårsfirandet. När det nu
verkade lugnt, gjordes en avstickare
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Samma brunn nyttjades nu för att
packa om i kassen, i stället för att
sitta ned. En flickröst hördes sjunga
från en industrilokal, samma rader
text gång på gång. Vid Posten satt
glasspinnen från sist också kvar. 4
åktes tillbaka, och några kolor
plockades fram under resan till RC.
Väskan hämtades, Skövde Nyheter
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fukten fångades nog också upp där.
När man studerar detta blickfång är
det mycket svårt att tro att
befolkningstätheten i Göteborg är
1/5 av Stockholms. Det verkar
snarare tvärtom. Varje liten plätt är
tillvaratagen med något udda hus,
som bitar i ett stort pussel. Det var
inte utsikten som verkade tröttande
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15 kr veckan, v 9
Rita Billingehov idrottsarena i Skövde

Föregående Dags-Nytt.
Nästa Dags-Nytt

BILD
13

Djuret i
fasadteglet
vid Arhtur
Lunds
gångväg

Alternativt startsidan igen.

Det var först efter uppsättningen av
drygt 100 lappar i Backa, som
kroppsvärmen återkom på riktigt.
Det var mest i den västra delen, och
ovan Selma Lagerlöfs torg, som
reklamen sattes upp. Skymningen
gjorde det hyggligt diskret. En pinne
spikades också på en garagelänga.
Vid hållplatsen åts en banan, och 18
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