Trelleborg fredagen den 14 maj
Efter några veckors ihållande regn och blåst med både åska och hagel undrar man verkligen
om våren gått helt vilse. SMHI lovade först sol och upp mot 20 grader under helgen, men nu
är man nere på 11 igen och ostadigt… Let the sunshine in!
Även Volvo har varit i hårt blåsväder i veckan då de inför den samlade presskåren visade upp
sin nya och självimbromsande bil. I en hastighet av 33 km/h skulle bilen bromsa in bakom en
stillastående lastbil men fortsatte – utan att sakta in – rakt in i lastbilen med en väldig smäll!
Det enda som uppges ha varit säkert med det hela var att inte airbagen utlöste!
Förslag till Volvo: Ändra er slogan från Världens säkraste bil till Give me a break! Eller satsa
på att producera bromsmedicin…
Ett gigantiskt krispaket på 720 miljarder Euro från Internationella valutafonden ska rädda
Grekland från ekonomisk ruin. Det känns som om polisbeskyddet till Lars Vilks snart har
kostat svenska staten och skattebetalarna lika mycket. Om han bara är ute efter att jävlas som
ett trotsigt litet barn kan det bli en provokation som till sist går riktigt illa.
Daniel Westlings svensexa avverkades förra helgen men Jonas Bergström fick inte vara med.
Hovet var nog skärrat för att det kunde bli utflykter till både Åre och Norge…
På tal om bröllop så hade Expressen i veckan ett reportage om ovanliga giftermål. Det finns
tydligen äktenskap med allt från katter och Berlinmurar till gosiga kuddar som föreställer
dockor. Visst känns det en aning desperat bara för att pingsthelgen råkar närma sig…
Veckans bästa citat: Riktiga män har ett sexpack i kylen och inte på magen!
Gräsliga planer har genomsyrat den första tredjedelen av Allsvenskan, men så blir det när
det ska spelas fotboll på vintern och inte på sommaren. Det som blir lidande av det är kvalitén
på fotbollen som i sin tur drar ner publikantalet och därmed straffar klubbarna ekonomiskt.
Skadehelvetet fortsätter för TFF och man har nu en hel startelva på skadelistan. I mötet mot
AIK fick man ytterligare manfall och var därför steget efter gnagarna större delen av matchen.
På måndag är det en tuff bortamatch mot Örebro och sen avslutas vårsäsongen på självaste
Pingstafton då makrillarna från Göteborg kommer på besök. Hmm, vågar man hoppas på en
repris från 2008 då laget fick tändvätska efter EM-uppehållet och gjorde en superb höst...
V. Ingelstad är tunga att möta vilket Gylle fick erfara i lördags när årets första förlust
inkasserades med 0-2. Förstärkning är dock på ingång och i veckan skrev glädjande nog
Johan Assarsson på för comeback i den blå tröjan efter några år i Anderslöv. På lördag spelar
Gylle AIF mot Holmeja på Stadion och tar nya tag mot toppen av tabellen!
Fritidsnämndens planer för framtida konstgräsplaner fick oanade proportioner den gångna
veckan. Om det var felciteringar av ordförande Mats Svenssons uttalanden eller inte är väl
oklart men det hela skapade en hetsjakt och ordväxling utan som fick hela rörelsen runt
småklubbsfotbollen på Söderslätt att engagera sig. Själv tycker jag att det hela hörde hemma
mer i en sandlåda än på tidningssidorna och erbjöd både nämnde Svensson och journalisten
Sigge Hansson att ta plats på Gylle Stadions lekplats – med egen hink och spade!
Veckans DVD-film: Law abiding citizen. Klart influerad av filmen Seven, men ändå lysande!
Hon är född i Helsingfors. Hon har tappat kjolen i direktsändning inför mångmiljonpublik
som konferencier för ESC 1985. Hon har 77 album och otaliga låtar på sitt samvete och i
onsdags fyllde hon inte mindre än 70 år. Grattis Lill Lindfors!
Paul David Hewson fyllde 50 år i måndags! Det namnet kanske inte säger så mycket, men
om jag istället säger att hans artistnamn är Bono vet nog alla att det gäller sångaren i U2.
Kronas favoritlåtar med U2:
• The Unforgetable fire – The Unforgetable fire – 1984.
• Where the streets have no name – The Joshua Tree – 1987.
• Even better than the real thing – Achtung Baby – 1991.

Världens säkraste bil var det ja… Säkert!

