Trelleborg fredagen den 6 maj
Den tidiga sommaren kom av sig totalt och med både snöfall och nattfrost har vi fått den
kallaste inledningen på maj månad under de senaste 130 åren. Enligt tidningarna ska dock
både solen och värmen vara på väg tillbaka med upp till 20 grader varmt redan till helgen!
Med scener som om det var den 4 juli fick USA glädjefnatt i måndags när president Barrack
Obama proklamerade att amerikanska militärstyrkor dödat Usama bin Ladin. I nästan tio år
har världens mest jagade man gäckat alla försök att få fast honom, men i måndags hann tiden i
kapp. Han återfanns i en lyxvilla i Abbottabad 5 mil norr om Islamabad i Pakistan.
Usama bin Ladin bildade terrornätverket al-Qaida i mitten av 90-talet och var ansvarig för
attacken på World Trade Center den 11 september 2001 då nära 3000 människor omkom.
De lokala nyheterna har under veckan handlat om hur Trelleborgs Kommun rasar på
rankinglistorna både gällande företagsklimat och kultur. När det gäller företagsklimatet så
kom rapporten från Svenskt Näringsliv väldigt passande samma dag som vi i Trelleborgs
Företagarklubb höll vårt årsmöte, och vi alla kunde bara konstatera att där finns betydligt mer
att önska när det gäller kommunens engagemang i våra näringslivsfrågor!
Den stora snackisen under kvällen var annars Trelleborgs Allehandas Näringslivsbilaga där
TA presenterade vad man tyckte var de 40 mäktigaste i Trelleborgs näringsliv. Det var en hel
del tyckande och tänkande som kom fram under kvällen i takt med att whiskyn tömdes…
I samma ögonblick som jag skulle skicka min krönika till webbmaster kom dessutom
beskedet att kommundirektören Christer Fredriksson fått sparken med omedelbar verkan efter
bara drygt ett år. Varför inte han platsade bland de 40 var faktiskt min undran häromkvällen...
Tre målchanser på två minuter gav två mål i utdelning för Fredrik Jensen, den hårdföre och
vindsnabbe snickaren från Löberöd. De sju minuter som TFF gjorde sina tre mål var för övrigt
matchens enda behållning men samtidigt är det oerhört viktigt att vinna matcherna mot de lag
som ligger under en i tabellen. I det här fallet Djurgården som hittills bara tagit en poäng på
de sex inledande omgångarna och som nu anlitat en ny manager för att vända trenden.
Som om inte det skulle räcka var något pucko även tvungen att hota sportchefen Stefan Alvén
och hans familj. Att Stefan kliver åt sidan i DIF efter detta är fullt förståeligt men för jävligt!
Med en kvittering till 3-3 i den sista minuten lyckades Gylle vända underlägen från både 0-2
och 1-3 mot Öja. Redan ikväll spelar man Söderslättsderby mot Anderslöv på bortaplan och
det lär bli tufft. Anderslöv har hittills en vinst och två förluster som resultat.
Jag vill inte säga att mitt intresse för Ishockey-VM i Slovakien direkt steg efter Tre Kronors
nesliga förlust mot hockey-bockeylaget Norge med 4-5 efter straffar…
Det var inte som den 4 maj 1991 när Tre Kronor med Mats Sundin i spetsen besegrade Sovjet
med 2-1 och tog guld samtidigt som Carola vann ESC i Rom med Fångad av en stormvind!
Champions League finalen den 28 maj blir som väntat en drömfinal mellan Barcelona och
Manchester United som båda vann sina hemmamatcher i veckan på ett komfortabelt sätt.
Samma kväll gästar Bryan Ferry Malmö Arena, men jag behöver inte ha någon vånda för
vad jag ska välja eftersom jag redan är uppbokad som toastmaster på ett bröllop…
Idag presenteras den 500:e och sista av Kronas Höjdare på min Facebooksida. Det är ett
tema som dock kommer tillbaka den 8 juni i säsongens sista Music Quiz på Tre Lyktor.
På onsdag hålls den näst sista quizen och då med tema Rock. Lägligt nog blir det Hard Rock
Krona som från och med i morgon tar över stafettpinnen efter höjdarna, med idel klassisk
rockhistoria för att fortsätta glädja mina drygt 800 Facebookvänner!
De tre bästa rocklåtarna ever:
• Led Zeppelin – Rock & Roll (1971)
• The Who – Won’t get fooled again (1971)
• Deep Purple – Burn (1974)

Hmm, det var ju väldigt vad den var lik en annan logga…

