
Trelleborg fredagen den 5 juli 2013

Efter en vädermässig katastrofhelg med idel regn, blåst och endast omkring 13-14 grader så 
börjar hoppet tryta och en bävan komma för att vi ska få den tredje riktigt dåliga sommaren i 
följd! De 19 grader som uppmätts som högst fram till och med i onsdags är definitivt inte ok, 
speciellt inte med tanke på att vi i måndags gick in i juli månad. Nu vill vi ha högsommar!
Någon längre semester känns därför inte direkt motiverad i nuläget, det får istället bli lite 
strödagar när solen behagar att visa sig och termometerns 20-graders streck passeras.
Det har varit politikervecka i Almedalen på Gotland och i tisdags var det Trelleborgsdagen 
där bland annat hamnstruktur och transportstrategi avhandlades. Den stora knäckfrågan var då 
vem som ska ta notan för Trelleborgs infrastruktur, eller som Trelleborgspolitikerna med Ulf 
Bingsgård i spetsen uttryckte på sina vykort: Borg eller Trelleborg – vem tar notan? Om det 
är värt de 60 000 satsade skattekronorna, som veckan kostar, kan ju alltid också diskuteras…
Trelleborgs förfall är annars det som flitigast figurerat i insändarna i Trelleborgs Allehanda 
den senaste tiden. Kritiken gäller slokörade palmer, misskötsel av rabatter och rondeller samt 
meterhögt ogräs, men även om ett alltmer öde centrum där butik efter butik slår igen. 
Som ordförande i Trelleborgs Företagarklubb tillhör jag en paraplyorganisation som har tagit 
initiativ till att föra en dialog med Trelleborgs politiker om vad man ska göra för att kunna 
lösa de problem som finns i Sveriges sydligaste kommun. Det första mötet som hölls under 
midsommarveckan blev en bra start och det kändes faktiskt som att politikerna fick några aha-
upplevelser att ta med sig gällande bland annat Infrastruktur, IT, profilering av Trelleborg, 
Smygehamn som turistort, brist på bostäder, upphandlingar och framtida översiktsplaner.
Avståndet mellan Trelleborg och Rio de Janeiro är 10 202 km och det är väl även vad det 
skiljer i fotbollskvalitet mellan de respektive platserna. Drömfinalen i Federations Cup 
mellan Brasilien och Spanien hade bara varat i 1 minut och 37 sekunder när Brasilien stjärna 
Fred liggande sköt bollen över Spaniens mållinje till 1-0. Det var starten på en sällan skådad 
kross där det spanska Europa- och tillika världsmästarlaget blev avklätt in på bara skinnet. Att 
Brasilien blir storfavoriter inför VM på hemmaplan nästa sommar är ingen vild gissning.
I samma stund som finalen tog sin start så öppnades även det internationella transferfönstret 
som nu inte stänger förrän den 31 augusti. Den 21-årige brasilianske landslagsspelaren 
Neymar är sen tidigare klar för Barcelona, vilket i sin tur satt igång spekulationer om den lille 
argentinaren Lionel Messis vara eller inte vara. Som vanligt är även Zlatan ryktenas man och i 
hans fall är det Monaco som gäller. Wayne Rooney har sagt att han vill lämna Manchester 
United och jagas av Arsenal, Chelsea, Paris SG och Real Madrid. Fortsättning lär följa…
TFF låg under i Karlstad, när det återstod en kvart av matchen, men lyckades vända till seger 
med 2-1 och innehar just nu en fjärdeplats i tabellen, hela elva poäng efter ledande Husqvarna 
men endast fyra från Halmia på den enda kvalplatsen till Superettan. Träningsmatchen mot 
FC Köpenhamn i onsdags blev däremot för tuff för TFF som fick vända hem med 1-6 i baken.
På onsdag är det upp till bevis för Pia Sundhage och det svenska damlandslaget som då 
premiärspelar mot Danmark i EM. Igår genrepade man på Skarsjövallen mot England och 
vann övertygande med 4-1. Det är nu eller aldrig som svensk damfotboll ska ta EM-guld!
Premiär var det även i tisdag då årets första Sommar Quiz på Dalabadet avverkades med 
musikgenrer som 80-tal, Disco & Dance, Filmlåtar, One Hit Wonders, Djur, Schlager, Vindar, 
Färger, Veckodagar och 2012. Av 31 deltagande lag segrade Christine & Thomas Kronkvist på 
43 p av 50 möjliga, strax före Team Domarens Fel med 41 p och Lag MY med 40 p. Nästa 
quiz på Dala är den 16 juli och även då väljs de tio musikgenrerna ut av de tävlande lagen.
När man slår upp Icona Pop på Wikipedia står där att det är en svensk DJ- och Pop-duo som 
bildades år 2009 av Aino Jawo och Caroline Hjelt från Stockholm som har drag av punk, 
housemusik och indiepop, som man både ska kunna skratta och gråta till samtidigt. I söndags 
blev deras hitsingel I love it etta på singellistan i England och på bara en vecka har låten sålts 



där i närmare 125 000 exemplar. Låten har även legat på topp tio-listor i hela 14 länder.
1949 grundade jazzmusikern Anders Burman skivbolaget Metronome ihop med Börje 
Ekberg som under 50-talet blev hemvist för Alice Babs och Arne Domnérus, men även en 
källa för svensk schlager med artister som Siw Malmkvist, Owe Thörnqvist, Anna-Lena 
Löfgren och Ann-Louise Hansson samt Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström, Pugh Rogefeldt, 
Ola Magnell och John Holm. Den 26 juni avled Anders Burman, han blev 84 år gammal.
En annan jazzmusiker som gått ur tiden den senaste veckan är Bengt Hallberg. Han jobbade 
genom åren med Quincy Jones, Clifford Brown och Stan Getz. Bengt blev 80 år gammal.
Tjugo år äldre var den vitale Allan Karlsson den dag han klev ut genom fönstret och in i våra 
hjärtan! Jonas Jonasson som är författare till succéromanen Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret och försvann släpper den 25 september sin uppföljare Analfabeten som kunde 
räkna. Precis som föregångaren är det en fantastisk skröna, skriven med humor och värme.
Hälften av etthundra är femtio och i onsdags var det på dagen exakt 50 år sen som den allra 
första finalen spelades i Söderslättscupen. BK Ymor besegrade då Svedala med 3-1 inför över 
tusen åskådare på Gislövs IP. Själv gjorde jag min debut i samma cup först 1981 i Gylle AIF:s 
tröja och vi blev till sist fyra efter att ha slagit ut just BK Ymor i kvartsfinalen på det som 
senare skulle kallas Vångavallen. Söderslättscupens lades ner 1984 och ersattes med TA-
cupen. Denna hade premiär redan 1982 och har sen dess spelats varje år på Söderslättshallen. 
Till sist: I Egypten har i veckan militären avsatt presidenten. No Mursi, med andra ord!
Allra sist: I morgon fyller världens bästa Heléne år! Det firar vi med en heldag i Kongens by 
København med Tivoli, Strøget, Grøn Tuborg och røde pølser på programmet! Grattis!! 

Tre tips på böcker att läsa när det är en regnig sommardag eller rent av i solstolen: 

• Spöket på Canterville – Oscar Wilde (1887) 
• Saknaden – Ulf Lundell (1992)
• Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö – Håkan Nesser (1998)



Jag var lagledare för Gylle AIF:s lag i TA-cupen 2003…
I årets GYLLEne elva finns bara målvakten Thomas Vigren kvar.


