Trelleborg fredagen den 16 september
Höststormen Katja har kramat oss hårt under den gångna veckan och nu har även
höstmörkret börjat lägga sin svarta slöja över oss. Det är höstdagjämning redan nästa fredag
och därmed kan vi säga farväl till den tunnaste sommaren som i alla fall jag kan minnas…
Nattsvart är det även runt kulturen i Trelleborg. Senast i raden av bakslag är att lägga både
skördefest och kulturnatt i malpåse. Orsaken sägs vara att brist på deltagarintressenter, men i
mina öron hörs det som en väldigt dålig ursäkt. Kulturen kanske inte presenterar ett tillräckligt
intressant koncept och för det finns bara en lösning: Gå hem, gör om, gör bättre!
Det är fortfarande tre månader kvar till jul men redan nu har Blossa presenterat namnet på
sin årgångsglögg som 2011 blir Arabica med smak av kaffe, ska bli spännande!
Spännande är kanske inte rätt ord när det gäller Saabs framtid, men det ska i alla fall bli
intressant att se om bilföretaget blir en fågel Fenix som reser sig ur askan eller om man
tillsammans med den envise Victor Muller ska störta rakt ner i Göta älv…
Den ryska flygsäkerheten har varit i tufft fokus den senaste veckan efter flykraschen där
hela det ryska ishockeylaget Lokomotiv Jaroslavl inklusive svenske Stefan Liv omkom.
Berättelser om hur folk pratat i mobiler och legat och sovit vid utgångarna under både start
och landning är tydligen vardagsmat på inrikesflyget i Ryssland…
I Champions League-premiären i tisdags chockade Milan världens bästa lag Barcelona två
gånger på Camp Nou. Milan gjorde dels första målet efter bara 24 sekunder och sen kom
kvitteringen till 2-2 på övertid. Det måste kännas tufft att köra ”kvadraten” vid Milans
straffområde i 90 minuter men ändå bara få en poäng med sig…
Zlatan fanns inte på plan i Barcelona, istället åkte han hem till Malmö för att få behandling
för sina ömmande ljumskar. Om EM-kvalet är i riskzonen återstår dock att se.
När jag i veckan såg en bild på honom slog det mig hur lik han har blivit... Frank Zappa!!
Om man släpper in 55 mål på 24 omgångar så hamnar man obevekligt i bottenträsket.
Visserligen satte TFF tre strutar på Djurgården i söndags men vad hjälper det när man leker
hönsgård i försvaret och när Peter Abelsson försöker nicka när bollen är på marken…
Trelleborg HBK startade i onsdags sin väg mot Elitserien i handboll men det blev tvärstopp
direkt. 29-35 mot Rimbo på bortaplan var nog inte riktigt vad man hade tänkt sig. Vid
hemmapremiären på onsdag blir dessutom en krock då TFF samtidigt spelar hemma mot Gais.
Gylle ligger också på en kvalplats men här blir det kval till sexan om man inte börjar ta
poäng. På söndag möter man jumbon V.Ingelstad och det känns som om sista tåget går då.
Även om tåget redan gått för Pelister i fyran är det inte snyggt att förlora hemma med 0-15!
Ishockeyspelaren Jörgen Jönsson ersätter Gunde Svan, som hastigt insjuknat, i Mästarnas
Mästare. Det kan bara betyda att det nu står mellan hårdingarna Schwarz och Slangen…
I onsdags var det jubileum då det 20:e Music Quizet hölls på Tre Lyktor sen starten i oktober
2009. Temat Röda tråden var helt nytt och det satte en del pannor i veck innan kvällens
resultat kunde presenteras. Vinnare blev Lasselott med Lasse Jönsson och Charlotte
Lindström på 91,5 p, före Calle & Hobbe med Calle Hammer och Niklas Månsson på 90,5 p
och med PAJ på en tredje plats med Per Saurow, Jan-Inge Svensson och Anna Eklund, 90 p.
Frågan är vad regeringens beslut om halverad krogmoms kommer att betyda för Tre Lyktor.
Krogmat eller GI-metod, själv blev jag utsatt för sjukhusmetoden när jag tillbringade 92
timmar på Övervakningsavdelningen den förra veckan. Men trots den smaklösa maten så var
det värt varenda minut eftersom jag redan nu blivit mycket bättre i mina ögon! 
Tre favoritgodis när sötsuget slår till:
• Röda Ferrari bilar – Ja fick man aldrig en riktig så får man nöja sig med en god…
• Salta lejonhuvuden – Det ska dock vara som de man köpte i början av 70-talet.
• Polly Rocks (Dregen edition) – Se bildtext nedan…

Alla som en gång gillat The Sweet vet ju att godis är rock & roll!
Nu har Dregen i Backyard Babies designat en helt ny edition av Polly med
både citron och lakrits och det smakar som där står: A Rocking Taste!

