Familjen Lindström-Hellströms år 2005 i en kort resumé
Vi kommer att minnas 2005 som ett år med sorg. Farfar Olle gick bort efter en längre tids sjukdom, 76 år gammal. Men det var nära att vi miste honom
redan 1962 under slutstriderna över Kolwezi i Kongo. Nu hann vi t o m få en del goda råd på vägen från ”uteplatsernas mästare” inför nästa års projekt.
För vi slapp riva huset... Våra
kära grannars överklaganden i
olika instanser mötte inte gehör
och vi kunde slutföra vår efterlängtade påbyggnad. Vi firade
med semester i orkan-Florida!

Som svar på frågan vad Rebecka minns bäst från det år hon fyllde 12 så svarar hon: ”Det var då jag lärde mig åka konståkning!” Och även om h on titt
som tätt sitter på rumpan när det gäller (obs – mammas tävlingsnerver) så händer det att dubblarna sitter. Tårar blev det också när vi tvingades ta bort
Sigge – den lilla bitiga hamstern.
Men sedan kom söta Wilma från
Sibirien å Rebecka var glad igen.
Och i år var det skolbyte → från
Myrängen till Gribby Gård. Trots
allt tränande på isen å dansgolvet
så kommer läxorna i första hand.
Att den ambitionen inte är genetiskt betingad kan lätt bevisas mha
”Tentaklubben Gränsens” frontfigur i Luleå 1981-85. Ja, hon ”El
Becko” går sina egna vägar –
precis när vi som bäst börjar
glömma kriget så går hon å väljer
tyska. ”Jag gillar språk!”
Christoffer (som cyklade vid 3 års ålder) lyckades äntligen komma upp på vattenskidor. Det blev direkt en ny favoritsport. Annars är det fotboll och
hockey för hela slanten (bokstavligt talat). Klubbyte till Stocksunds IF i hockey har dock inneburit att konkurrensen hårdnat – nu räcker det inte med att
bara kunna åka skridskor, man
måste kunna använda klubban
också… Farbror Johan, som är
UCI:s högst ansvarige för BMX i
världen, såg till att ”Krille” kom
igång med cyklandet inför KinaOS 2008. En höjdpunkt var signerad tröja å autograf från ”Foppa”:

Nu finns det 490 olika hockeybilder av idolen i samlingen! En annan sak – barnen är i åldern när det frågas chans. Rebecka har inställningen ”ja, det
kan dom väl ha – man vet aldrig hur dom utvecklas”. Christoffer (snart fri från sina allergier) ställer sig väldigt frågande: ”Vad ska man ha dom till?”
Å ”Rickards” SEP-projekt tycks
överleva ytterligare ett år. I
dagarna har regeringen att ta
ställning till offert på utveckling.
Håll tummarna!
Hemsidan om Ronnie har nu
blivit officiell – ta en titt på
www.superswede.se...
Och varför är Eva så glad? Jo,
hon kom över ett (å annat) plagg ur
H&M:s kollektion av Stella
Ja, det blev mycket sjukgymnastik i år efter att
axeln slogs ur led i fjällen o då ryggen aldrig
McCartney. Nu vet ni varför det
tycks återhämta sig efter domkraftsincidenten
tog slut så fort!
år -00. Men lite sol gör gott för kropp & pso…

