
Familjen Lindström-Hellströms år 2007 i en kort resumé 

Så har då ytterligare ett år passerat revy. Ett riktigt bra år! Vi har alla – inklusive våra nära å kära – fått vara friska (även om pappa Rickard ännu en 
gång slog axeln ur led – denna gång på långfärdsskridsko). Under året har vi kunnat njuta av växande barn och härliga framgångar i sportens värld…  

 

Allas vår Rebecka inledde året med 
att gå igenom en kortare period av 
intensivt svartsminkande och tant-
drypande parfymering. Detta var 
en chockartad upplevelse för pappa 

som ännu inte hade kommit över 
fjolårets öronhåltagning. Men om 
detta var 14-årsrevolten så var den 

underbart kort. Annars har det va-
rit väldigt mycket skola för lilla 
”Becka” (som inte är så liten läng-
re). Bekantskapskretsen av tjejer 
är stor och det tycks fullständigt 
självklart att alla ska ha MVG… 

 

Fröken Lindström har blan-

dat mindre inspirerade fram-

trädanden på konståknings- 
isen med segrar i Luleå, 
Enköping å Övik. Fast 3:e 
platsen i Stockholmsfinalen 
smäller nog högre. Lilla 
hamstern Max har överlevt 

ett år till och lever på över- 
tid. Sommarlovet kröntes 
med lyckade försök att åka 
på en vattenskida. Och vår 
katalogmiss är fortfarande 
ett ”Lingon & Blåbär”… 

 
Utgallringen av gamla 
motorfordon påbörjades 

redan ifjol. Under året har 
ytterligare två motorcyklar 
avyttrats (tårögt försvann 
crossarna) och dessutom 
ett par bilar. Fyra problem 
mindre! Vi lyckades enas i 
en ny andrabil som tillfreds-

ställer många behov. Evas 

krav var en SMG-låda… 
 

I år är det mest pappa som rest 
på utlandet – skidsemester hos 

lillebror i Schweiz, intressanta 
tjänsteresor till USA & Australien  
och det vanliga flängandet runt 
Europa. Familjen kom iväg till 
Lettland och Finland i samband 
med hockeyturneringar. Och 
när Eva jobbade i somras åkte 
Rickard & Rebecka till Göteborg 

å kollade Krille i Gothia Cup! 
 

Årets F1-resa gick 
till Spa i Belgien 

där segraren Kimi 
Raikkonen seder-
mera oxå tog hem 
världsmästartiteln. 
Nästa år är det 30 
år sedan Ronnie 
gick bort. Vi hed- 
rar hans minne på 

Monza den 14/9. 

 

Christoffer har nu hunnit fylla 12 
år och är ett riktigt busfrö. Det är 
tur han har lätt för sig i skolan och 
det av två anledningar: Besöken 
hos rektorn (då han ska förklara 

varför han har så mycket spring i 
benen och prat i munnen) går lite 
enklare (pappa har samma erfaren-
het) och tiden för läxläsande finns 
knappt mellan alla träningar (det 
är hockey 5-7 dagar i veckan, i 
snitt 26 timmar i veckan och varje 
tillfälle drygt 4 timmar). Men allt 

slit betalade sig då grabbarna i 
Stocksunds Team 95 tog hem ”SM 

 

för 12-åringar” i Resport 
Trophy. De gick obesegra-
de genom turneringen (64 
lag) å Krille blev en gång 
utsedd till ”matchens lira-

re”. Riktigt roligt, men nu 
är det dags att börja växa 
om det ska bli några tack-
lingar att tala om! Den mi-
nimala fritiden ägnas åt 
fotboll och ”World of War-
craft”. Samt bäste polaren 
Christoffer Lagerstam… 

Li&La… Skolans skräck! 
Med glimten i ögat… 

 
Paradiset på Grytö. I år 
blev det 5 veckor för pappa 
emedan övriga i familjen 
var på jobb, läger å cuper. 
Nya favorithobbyn blev 
att fotografera fåglar. Även  
om favoriterna är kungsörn 
å tordmular så var vi alla 
fascinerade av svalungarna  

å deras hunger (fast oj så sega 
de var att lämna boet). Många 
klagade på sommarens dåliga 
väder, men detta märkte vi inte 
mycket av i Gryts skärgård. Det 
blev istället nytt kantarellrekord. 
Dvs lagom mycket regn. Tyvärr 

blev det endast en vecka i Stor-
hogna detta år, men pappa kom   

i alla fall upp till 
Jämtland ett par 
gånger till på en 
re-re-re-reunion i 
Huså å på Mickes 
50-årsfest i Funäs. 
Himla kul med 
gamla kompisar! Å 
  Lungvikssläkten! 

 

Detta var året då Eva förverkligade 
en gammal barndomsdröm och 
blev konståkningstränare. För att 
klara av denna tuffa utmaning har 
passen hos Friskis & Svettis måst 
ökas till den dubbla dosen. Då blir 
det även energi över till jobbet på 
SEB, till TÄKK styrelseuppdrag å 

markservice i Fatet 12… 
Rickard kämpar fortfarande med 
att få igenom en fortsatt utveckling 
av SEP – det saknas ett par miljar-
der. I skrivande stund gäller att 
projektet ska avbrytas vid årsskif-  

tet, men 
mirakel 
har väl inträffat tidigare?  
Vore katastrof att skrota 
en sådan superb idé, men 
om så sker torde vi snart 
se en ny arbetssökande… 
Nu laddar vi hela familjen 

Lindström-Hellström för 
två veckors semester i slu-
tet av januari i Egypten. 
Men innan dess måste vi 
få lite snö och efterlängtad 
skidåkning!  

 

Hej Rickard! Det är okey 

att beställa 600 SEP… 


