
Familjen Lindström-Hellströms år 2013 i en kort resumé 

Rebecka, Christoffer, Eva & Rickard önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 

Så har vi snart hunnit igenom ytterligare ett år som passerat i expressfart. Det borde inte vara möjligt att sammanfatta alla aktiviteter på en A4-sida, 
detta händelsefyllda år, men vi gör ett försök. Nu vankas det jul och för första gången någonsin firas den av lilla familjen i vinterstugan i Storhogna... 
 

 

Rebecka är nog den i familjen 

som haft det mest händelserika 
året. Efter hårt pluggande på 
samhällslinjen blev det äntligen 
dags för studentfirande på allvar i 
slutet av maj. Vi har förevigat det 
mesta kring den STORA dagen på 
www.ointres.se/rebeckastudent.htm  
med Champagnefrukost, Utspring, 
Lastbilsflak & Mottagning... 
Med fina betyg kom Rebecka in 
på Sjuksköterskelinjen i Uppsala. 

Av det planerade sabbatsåret blev 
det intet – Sydafrikresan inställd!  

Att Rebecka ville bli sjuk-

sköterska kom lite oväntat 
men ju mer man tänker på 
det desto tydligare framstår 
yrkesvalet som klockrent. 
Studentlägenheter i Uppsala 
växer sannerligen inte på 
träd. Så till slut återstod 
endast möjligheten att köpa 

en lya för Rebecka & hjär-
tevännen Jonas. Å det blev 
en supermysig 2-rummare! 
Å 20 har hon hunnit fylla 
oxå – samt semestra i NY...  

I år har det blivit något av 
ett renoveringens år. Här 
hemma har övervåningen  

fått en ny balkong, teras-
sen slipats upp  (tyvärr in-
nan Rebeckas 20-årsfest)  
å skranket från -93 ersattes 
med ett nytt. På Grytö var 
det den gamla Klockstapeln 
som fick nytt liv. Svettigt!  

Inga nya bilar i år, däremot en 
hiskeligt dyr reparation av den 
stora BMW:n. Som information 

så kostar det 15.000:- att få det 
mittplacerade bromsljuset att 
fungera. Och man får inte köra 
utan! Däremot har huset fått en 
röd & fin verktygsvagn. Så nu 
saknas bara en gammal 60-tals 
Corvette i garaget att meka med!  

 

Vi trodde det var färdigväxt men 
den unge mannen har lagt på sig 
ytterligare ett par cm (nu 186). 
Man undrar vad det beror på. Kan 
det vara den ensidiga kosten som 
uteslutande består av kött utan 
tillförsel av grönsaker eller frukt? 

Tre saker upptar Christoffers 
vakna tid på dygnet – pluggande 
för bra betyg sista året på tekniska, 
kontakt med omvärlden via spel 
och sociala medier på datorn, samt 
hockeyspelande som tänkande 
back i Täby HC J20-lag (fortfaran-
de med tänderna i behåll)...   

Till årets höjdpunkt hör 
bärgandet av körkortet 
strax efter 18-årsdagen. 
Mindre roligt var att den 
nyinköpta ”crossen” (en 
KTM 125 Six Days 2011) 
blev stulen på garageupp-

farten. Nu får han hålla till 
godo med en äldre Yamaha 
som iofs går som ett skott! 
Förhoppningen är att snart 
plugga till civilingenjör nå- 
gon annanstans än i Sthlm, 
men först väntar troligen 
GMU och styrketräning...  

Ett av målen för Rickard 
under 2013 var att nå den 

magiska gränsen 300 olika 
skådade fågelarter i Sverige  
och detta är nu ett faktum! 
En desperat oktoberutflykt 
till Västkusten resulterade 
i de 4 nya som sprängde 
gränsen. Därefter har en li-
ten Ökensvätta tillkommi!  

Ett annat mål var att ta MC-kort 
för att slippa köra olagligt (en 

illgärning som pågått i 37 år).  
Och det lyckades, trots att det 
numera inte är snutet ur näsan 
att klara alla olika moment. Så 
nu får vi se om V-maxen blir 
kvar ytterligare en säsong eller 
om det blir fortsatta förändringar 
i husets 2-hjuliga fordonsflotta?  

 

Evas 2013 har fortsatt präglats av 
promenader och ett närmast hyste-

riskt Friskis Svettande. Vi måste 
få stopp på det där - annars kom-
mer hon att försvinna. Ett roligt 
minne väcktes till liv då kibbutzen 
där Eva jobbade för 32 år sedan 
besöktes under en resa till Israel. 
En läxa hon lärt under året är att 
inte köra med bilar som har körför-

bud – Eva blev duktig uppläxad på 
farstutrappen av farbror Polisen!  
Fjolårets nyskapade skrattgrop är 
nu igentäppt, men det visade sig 
svårt hitta fett att göra detta med...  

Rickard är fortsatt aktiv på 
den sin hemsida ointres.se 

men mellan uppdateringar-
går det allt längre tid. Det 
var mycket resande & 2013 
blev huvudstädernas år 
världen runt. Kul – jobbigt! 
Därutöver engegemang i 
Kungl Krigsvetenskapsakademien 

och tidskriften Militär His-
toria. På jobbet har vi nu-
mera större förståelse för 
Moltas Eriksson & Björn 
Rosengren. Närsta år tror 
vi på Spine Centers magi... 
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