Trelleborg fredagen den 12 juli 2013
I fredags anlände äntligen sommaren och förutom i onsdags har vi sen dess haft fantastiskt
fina dagar med både sol och högsommarvärme! Prognosen för den kommande veckan visar
högtryck i samma stil, så nu väntar lite avkoppling i solstolen och några svalkande bad! Ja
just svalkande är nog det rätta ordet, för temperaturen i badvattnet visar inte på mer än 15
grader vid Skateholm och 16 på Dalabadet. Dessutom är algblomningen redan på ingång.
Poolens rena vatten och 26 grader känns faktiskt som ett betydligt bättre alternativ!
Sommarvärmen brukar tyvärr även medföra att antalet drunkningsolyckor ökar och bara
under lördagen omkom tragiskt nog fyra personer, däribland en endast tioårig pojke i
Kisasjön. Enligt Svenska Livräddingssällskapets statistik har totalt 51 drunkningsolyckor
inträffat i år. Det är en hög siffra jämfört med 2012 då 40 personer drunknade under hela året.
Fullt lika blött blev det inte när vi firade Helénes födelsedag på Tivoli i lördags och det var
nog första gången i mitt liv som jag besökt nöjesparken utan att åka en enda attraktion!
Om Tommy Körberg åkte Fritt-fall vet jag inte men han var i alla fall också på Tivoli med
familjen och jag bytte några ord med honom som hastigast vid ingången. Senast jag träffade
på Tommy var när jag intervjuade honom vid en konsert i Beddingestrand för tre år sen…
Lustigt nog tog ett av mina bonusbarn fel på Tommy Körberg och Ulf Lundell och visst finns
det väl en hel del likheter mellan de båda svenska 60 plussarna och tillika musikgiganterna!
Ulf Lundell är halvvägs genom sin sommarturné när han på lördag gör entré på SommarRock
i Svedala. En EP var tänkt inför sommarturnén men projektet växte ut till något mer så i höst
kommer istället en helt ny platta, det 28:e studioinspelade albumet sen debuten 1975! Så sent
som i juni släppte Lundell även en ny en bild- och ordbok med titeln Alla dagar räknas.
En annan högaktuell artist är Håkan Hellström och förutom hans medverkan i Allsång på
Skansen i tisdags fick han ytterligare en timme från Sollidenscenen direktsänt i SVT under
namnet Allsångscenen är din. Jag brukar såga honom jäms med fotknölarna, men han
imponerade faktiskt som entertainer och allsångsledare till de tjejer mellan sju och sjutton
som samtliga sjöng med för full hals i hans låtar. Dessutom skriver han riktigt bra texter till
sina moderna visor, men hans sångröst är jag fortfarande ingen större fan av…
Att flytta fram Morden i Midsomer en timme i tv-tablån för Håkan var heller inte helt ok!
På tisdag sänds det sista avsnittet för denna gång av den populära brittiska deckarserien, som
hade premiär redan 1997. Detta 95:e avsnitt har namnet Schooled in murder och ytterligare
fem är under inspelning, vilket gör att vi nästa år kommer att nå avsnitt nummer 100.
I verklighetens Midsomer finns dock inga skelett i garderoben. Polisen behöver aldrig ta
hand om värre brott än slagsmål på puben i den lilla byn Long Crendon, som ligger åtta mil
nordväst om London med sina drygt 3 000 invånare. I en dokumentär från 2007 framkom det
att 141 personer till dess mördats i tv-serien, alltså närmare 5 % av hela befolkningen!
Trelleborgs kommuns befolkning uppgick i maj månad till rekordantalet 42 677 personer
enligt Statistiska Centralbyrån. Det är en ökning med 72 personer sedan nyår. Störst var
ökningen i maj då vi ökade med 52 personer. Om vi fortsätter maj-takten dröjer det tills 2025
innan vi är 50 000 invånare, men det är ju klart bättre än våren 2136, som jag tidigare uppgett!
Positivt är även att turismen i Trelleborg omsatte 370 miljoner SEK och gav 285 jobb under
2012. Omsättningen ökade dessutom med 8,5 procent jämfört med 2011.
Fotbolls-EM för damer som startade i onsdags kommer säkert även det att dra en hel del
turister till Sverige, inte minst från de fyra andra nordiska länderna och favoriterna Tyskland.
För svenskt vidkommande lämnade dock premiärmatchen mot Danmark fler frågetecken än
utropstecken. Två missade straffar, ett bedrövligt passningsspel och långa stunder obefintligt
anfallsspel betydde att Sverige endast nådde 1-1 efter mål av mittbacken Nilla Fischer. Redan
i morgon möter man Finland och då får vi hoppas att det istället blir en ketchupeffekt!

På Expressens hemsida hade i veckan 3 427 personer lämnat sina röster om hur det ska gå
för vårt svenska damlandslag i Fotbolls-EM. Med tanke på att Sverige just krossat England i
genrepet med 4-1, tillhör guldfavoriterna, har fått en löjligt lätt lottning och att tre av de fyra
lagen i Sveriges grupp troligen går till kvartsfinal känns det märkligt att hela 28 % av dem
tror att Sverige åker ut i gruppspelet. Med andra ord, 960 totalt inskränkta idioter, troligen
bittra äldre män med en skev kvinnosyn, dissar alltså sitt eget landslag på nätet. Tydligen så
kan en öppet kommunistisk flata fortfarande väcka det mest primitiva hos vissa av de
kvarvarande neandertalarna. Jag hoppas att förbundskapten Pia Sundhage trycker ner en
medalj i halsen på dem, gärna av guldvalör, till Bob Dylans The times they are a-changin'!
I Nigeria misstänker fotbollsförbundet läggmatcher. Två lag behövde storsegrar för att gå
upp i landets motsvarighet till division 3, där Plateau United vann med 79–0 mot Akurba och
Police Machine FC med 67–0 mot Babayaro. Rättsosäkerheten, kriminaliteten, korruptionen
och maktmissbruket i vissa länder är tyvärr större än kärleken till fotbollen…
Till sist: Det är fantastiskt att vara 50. Varje dag man vaknar och fortfarande finns är bra!
säger Johnny Depp som fyllde 50 år den nionde juni och som är två dagar yngre än mig…
Allra sist: Håkan Hellström sjöng för patienterna på ett sjukhus. Han avslutade med en glad
hälsning: - Hejdå, och hoppas att ni blir bättre! - Tack detsamma! svarade patienterna.
Tre högaktuella låtar för veckan som gick och helgen som kommer:
•
•
•

Tivoli – Torsson (1980)
Vi är tjejer, vi är bäst! – Pia Sundhage & Damlandslaget i fotboll (1987)
Om sommaren – Ulf Lundell (2000)

Helénes födelsedag firade vi med hela familjen på Tivoli i Köpenhamn i sommarvädret! 
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