
Familjen Lindström-Hellströms år 2004 i en kort resumé 

Ja, trots allt har 2004 varit ett händelserikt år. Efter att under fem års tid ha försökt få bygglov för ytterligare hundra kvadrat ovanpå enplansvil-
lan, lyckades vi med hjälp av kommunen lura de klagande grannarna. Inflyttning nu till jul. Underbart. Bilen å bågarna får ett garage igen… 

Och som någon slags 
kompensation kommer 
Eva att bli med nytt kök 
(som kommer att se 
exakt likadant ut). 
Eva, som älskar sjön, 
har under året köpt sin 
tredje båt sedan -99. Vi 

håller nu tummarna att 
den nya inte kommer att 
upplevas som rank när 
det blåser orkan och är 
lastad med ett par 
familjer… 
    
Christoffer, som nu hunnit fylla nio, satsar hårt på sin idrott. Säsongen inleddes med att byta klubbar i såväl fotboll som hockey. Satsningen har  

inneburit en fantastisk 
utveckling för C å lagen 
(under fd proffs som 
tränare) och det finns 
numera ingen vilodag i 
veckan. Detta har gjort 
att innebandyn fått 
stryka på foten och att 

motocross körs ”då tid 
medges” (eller i ko-
hagen på Grytö), men 
så blir det då även läxor 
måste pressas in i 
programmet. Astma & 
eksem under kontroll…   
Rebecka blev 11 år i september. Och Sigge fyllde ett – den lilla älsklingshamstern från Sibirien. Vi undrar om det finns något husdjur på denna 

jord som får mer kärlek 
och omvårdnad? 
Annars blir det mycket 
konståkning numera. 
Träning 4 ggr i veckan 
+ ett läger i Ungern. 
Nästa tävling sitter 
axeln å dubbelsalkov! 
Och sedan är det ju fiol 

å dans å ridning oxå. 
Mycket - men så länge 
hon sköter skolan och 
själv vill hålla igång så 
är det väl okey…? 

  
I kölvattnet av försvarsbeslutet i årets sista skälvande minutrar säger ÖB i sitt planeringsdirektiv att Rickards ”skötebarn” sedan tio år tillbaka, 

SEP-projektet, skall 
avbrytas efter 400 Mkr 
satsade. Istället för att 
fortsätta utvecklingen 
av framtidens modul-
uppbyggda fordon med 
eldrift, ska vi tydligen 
köpa färdiga fordon 

från hyllan. Trist, men 
än lever hoppet… 
Fast det finns mycket 
annat att glädjas över, 
som att hemsidan www. 
ronniepeterson.info blev 
klar under året…   

 
  Har ni vägarna förbi under 2005 så är det bara att titta in – vi är allt som oftast hemma i Gribbylund! 


