
Trelleborg fredagen den 10 september

I morgon är det nio år sen attacken mot Twin Towers utfördes av terrorister med kopplingar
till al-Qaida och Usama bin Ladin. Två flygplan flögs rakt in de drygt 400 meter höga tornen
med 17 minuters mellanrum. När tornen kollapsade efter mindre än två timmar kostade det
nära 2800 människor livet. Låt oss för alltid minnas nine-eleven och fördöma terrorism!
Med bara nio dagar kvar till valet hårdnar kampen om väljarnas röster. Alliansen leder över
de rödgröna inför slutspurten och nu är alla fula medel tillåtna i både tv och tidningar. Det är
väl bara EM-kvalfotbollen som fått lika stor bevakning av media den gångna veckan…
Zlatan regerar igen! Inte mindre än 6000 personer kom till Swedbank Arena i Malmö för att
se sin nya profet träna med landslaget. Den publiksiffran hade nästan vilket allsvenskt lag som
helst gett vänstra fotbollsskon för att ha på en hemmamatch…
Efter sex poäng och 8-0 på de två inledande EM-kvalmatcherna så ser vi framåt mot mötet
den 12 oktober då vice världsmästarna Holland står för motståndet i Amsterdam. 
Tydligen så hade inte Tok-Olof tid att vara med den dagen så han såg rött mot San Marino…
Jag tror att jag har närmare 500 tv-kanaler som jag aldrig ser på. Men San Marino-matchen
skulle ändå sändas på en ny kanal som jag inte har. Tack Tony, du räddade fotbollskvällen!
Det var inte så svårt att räkna ut vem den tidigare landslagsstjärnan i fotboll, som stått inför
rätta efter att varit åtalad för att ha köpt sex av prostituerade, var. Det räckte med att se vilka
egenskaper han hade: Huvudlös, Enfaldig, Dumdristig, Magdalenas ex, AIK:are och Naiv. 
På tal om just AIK så möter TFF dem i morgon kl.16.00 på Vångavallen. Tre TFF-poäng?!
Nu pekas även Wayne Rooney ut som sexköpare. Vad är det för fel på en del fotbollsspelare?
Gylle leder sexan efter att ha vunnit förra helgens match mot Janstorp med 5-1. Nu hettar det
till rejält i toppen där inte mindre än tre lag, Gylle, Skurup och Skansen ligger på 37 poäng
och V.Ingelstad på 35. Fyra omgångar är kvar där Gylle möter Skansen på Stadion i den sista!
Men först ska man klara av den svåra bortamatchen mot Klågerup i morgon.
Music Quiz och Rock the Boat stödjer Rosa Bandet i oktober! I nämnda fall skänker En
Krona och Tre Lyktor 10:- per tävlande på quizen den 13 oktober då det är Original & Covers.
En Krona och TT-Line skänker 20:- per deltagare på Rock the Boat den 16 oktober.
Veckans eftertanke: Med tanke på alternativet så är faktiskt livet ganska bra ändå!
Eric Clapton släpper en ny platta den 20 september. Hans 19:e studioalbum har fått den
enkla titeln Clapton och även ex-flickvännen Sheryl Crow sägs medverka på ett av spåren.
Den svenske musikproducenten Max Martin regerar på USA:s Billboardlista där inte mindre
än fyra låtar på topp tio har svenskens signatur!
Årets Miss Universum har korats i Las Vegas. Det blev dock inte Sveriges bidrag, den 19-
åriga Helsingborgstjejen Michaela Savic som vann, men hon var inte miss-nöjd med det.
Deep Purples och Rainbows tidigare gitarrist Ritchie Blackmore har på senare tid mest ägnat
sig åt musik inspirerad av Sagan om ringen. Nu har han dessutom spelat in egna versioner av
Nordmans Vandraren och One More Times Highland i medeltidstappning med harpa…
Drifters har spelat in en country/dansbandsversion av låten It takes two tillsammans med
Olle Jönsson i Lasse Stefanz. Vi ska kanske använda den som signatur nästa år… Eller inte!!!
Datavirus gör att man faktiskt tänker efter en gång extra gällande backup! 
Idag åker jag till Sassnitz tillsammans med några tidigare arbetskamrater från Skogs-tiden!
I morgon tänkte jag vara på plats när Way out South går av stapeln i Östervångsparken i
Trelleborg där bland annat Lovehandles, Turning Leaf, So What och KKPA spelar.

Mina tre bästa boenden 1984-2010:
• Fjädervagnsvägen – 2004-2010. Första riktiga huset på Dalajär blev mitt eget 2005.
• Regnbågen – 2000-2004. Bostadsrättsvillan i Smyge var kanon, det var inte Smyge!
• Borgmästaregatan – 1984-1986. Första egna lägenheten, en tvåa. Stackars grannar…



Hus till salu! 1 ½-planshus byggt 1980 på Dalajär säljes genom Svensk Fastighetsförmedling
för drygt 2 millar. Tomt på 425 kvm varav 122 kvm boarea och 75 kvm biarea Intresserad?
Kontakta Filip Nilsson på 0410-35 67 45!


