Trelleborg fredagen den 29 januari
I Malmö skrevs det ut parkeringsböter för 65 miljoner kronor under 2009. Vet inte om man
försöker slå det i Trelleborg med tanke på att man skickar ut lapplisor till stans utkanter som
på kvällstid lappar för att man står lite för nära en korsning. Eller böteslappar trots fullgjord
betalning och där man inte får tag i någon på de telefonnummer som sen finns, grrrr!
IOGT NTO-man fast för rattfylla! Jag säger det igen, det värsta som finns är alkoholister och
helnykterister. Speciellt när det handlar om samma person…
Årets Guldbaggegala var stundtals riktigt underhållande, precis som Johan Glans! Män som
hatar kvinnor blev som väntat den stora vinnaren med tre priser, inkluderat biopublikens pris!
Det verkar som om Idrottsgalan har mycket att lära av sin Guldbaggekollega, inte minst
kändes Magnus Ugglas nidvisa om Norge som om storebrorskomplexet blivit ett nytt kliande
exem inför OS i Vancouver. Knivhugg kommer alltid igen, med ränta!
För att ha varit död sedan november 2004 så skapar Stieg Larsson fler rubriker än de flesta
nu levande personer. Aldrig har väl ordet spökskrivare varit mer aktuellt!
Några spöken har dock inte uppenbarat sig i årets omgång av Stjärnorna på slottet, mer än
möjligtvis Björn Ranelid. I stort har programmet varit väldigt underhållande och senast fick vi
en tillbakablick i estradören Tommy Körbergs innehållsrika liv med både kokain och otrohet!
På tal om just snö så satte den stopp för Jack Vreeswijks uppträde på Borgen i onsdags.
Läsplattan iPad lanserades i veckan av Apple som ett läsvänligt alternativ till iBook, iPod
och iPhone. Det kanske blir något för Trelleborgarna nu när biblioteket slutat köpa in böcker.
Även Kulturnämnden i Trelleborg ska dra åt svångremmen vilket betyder minskat stöd till
kulturföreningar, färre aktiviteter och sämre utbud. Tur att KulturKrock kommer tillbaka!
1-0 och 1-1 mot blåbärsnationer som Oman och Syrien gav svensk fotboll ingen större
anledning att jubla, speciellt inte efter Johan Dahlins huvudlösa dribbling som målvakt. Bättre
han sparar dem tills Malmö möter Trelleborg i Allsvenskan den 2 maj!
Herta Berlin ligger sist i Bundesliga och Rasmus Bengtsson är petad. Möjligt att det hade
varit samma sak i Roma men där är i alla fall betydligt varmare…
Även Tysklandsmatchen gled Sverige ur händerna och efter tre raka förluster i gruppspelet
såg Källman, Carlén & Co verkligen handfallna ut i handbolls EM…
Att Henrik Sedin skulle leda NHL:s poängliga är ingenting jag hade satsat pengar på!
Trelleborgsidrotten drar gott om folk till Söderslättshallen! I söndags kom 979 personer för
att se IFK Trelleborg spela 23 lika mot Stavsten i ett hett handbollsderby och veckan innan
drog Palmstadens IBK 889 personer när man mötte Helsingborg i Skånemästerskapen. Vilken
tur att inte idrott är kultur för då hade man nog fått dra ner antalet biljetter med några hundra!
I kväll visar tv 4 sin nya och lovande komediserie Solsidan med bland annat Johan Rheborg!
I måndags dog den siste av Bröderna Cartwright. Pernell ”Adam” Roberts blev 81 år
gammal. Det är nog ingen direkt högoddsare om temat till Bonanza finns med i morgon då
Riffet har picknick i Parken med temat Movie & TV-Quiz.
Veckans Varför?: Torgny Melins tolkar Ebba Gröns 800 grader i dansbandstakt. Brrrr!
Teddy Pendergrass, sångare i Harold Melvin & the Bluenotes som är mest kända för
originalet av If you don’t know me by now från 1972, dog för två veckor sen vid endast 59 år.
Shamrock underhöll på Tre Lyktor i fredags och var som vanligt… Lysande!
På onsdag är temat 90-tal för Music Quiz på just Tre Lyktor. Välkomna, vi kör igång 19.00!
Klassiska svenska Guldbaggefilmer:
• Mannen på taket. Bo Widerbergs Beckfilm från 1976 med Carl-Gustaf Lindstedt.
• Fanny & Alexander. Ingemar Bergmans 312 minuter långa mästerverk från 1982.
• Den enfaldige mördaren. Hasse Alfredsson i både regi och roll som den ondsinte
fabrikören, i kamp med den harmynte Sven, mästerligt tolkad av Stellan Skarsgård.

