
Familjen Lindström-Hellströms år 2006 i en kort resumé 

Efter att under ett par tre år i rad drabbats av motgångar och diverse tråkigheter (naturligtvis också blandat med mycket gott) måste ändå konstateras 
att 2006 blev ett riktigt kanonår. Alla har vi fått vara mer eller mindre friska och det gäller också våra närmaste. För inget kan ju tas för självklart… 

 

Det här var också året då allas vår 
Rebecka blev tonåring. Den hän-
delsen har nog ingen kunnat und-
gå. Tydligaste beviset var väl de 
små glittrande örhängena – en 
håltagning uppgjord i maskopi 
med modern… Annars har det 
varit väldigt mycket konståkning 

för ”Elbecko”. De höga hoppen å 
den fantastiska rotationen impo-
nerar även på domare – det har 
blivit en hel del segrar under året, 
bl a på KM, i Luleå och i Uppsala 
med hårt motstånd. Vi har dess-
utom kunnat eliminera Rebeckas 

 

veckopeng. Tack vare sin 
”sidokarriär” som barnmo-
dell har hon redan nu skaf-
fat sig en liten inkomst. I 
år uppdrag för Lingon & 
Blåbär, H&M samt Cubus 
(där den uppmärksamme 
kunde ta del av ”Becka” i 

ett par olika reklamfilmer 
på TV – bl a på rullskrids-
kor). Annars har det varit 
hårt pluggande för denna 
ambitiösa tjej med väldigt 
mycket skinn på näsan… å 
med en ny hamster - Max! 

 
Här hemma passade pappa 
på att bygga en terrass när 
mamma jobbade å barnen 
var iväg på egna aktivite-
ter (Gothia Cup & konst-
åkningsläger). Det blev 

bra, men tog tid eftersom 
högerknät meniskoperera-
des i midsommarveckan…  

Familjens fordonsflotta har t&l 
minskat med en MC, men den 
sammantagna åldern på bilarna 
är nu 40 år och det märks om 
inte annat på de ständiga verk-
stadsbesöken. Hur vacker den 

än är så måste nog M6:an säl-
jas – trots dessa ljuvliga 286hk. 
Skambud tas tacksamt emot…  

Annars är det myc- 
ket snack om ovä-
sen i huset. Det blir 
lätt så med en ljud- 
allergiker. Vi bru-
kar byta kyl&frys 

varje år och snart 
är det dags igen… 
27dB(A) – hjälp! 

 

Unge herr Christoffer har om 
möjligt ökat sin träningsdos under 
året. Och det är fotboll och hoc-
key för hela slanten. ”Krille” är 
normalt uppbokad fem dar i vec-

kan med sina sporter. Ofta går 
hela helgerna åt till matcher. Med 
framgång. I fotboll blev det serie-
vinst och ett flertal turneringsseg-
rar. Tror farfar Olle (den gamle Sollefteå 

GIF:aren)  ler där uppe i himlen…  

I hockey har den glade 
ätteläggen etablerat sig 
som back. Det går väldigt 
bra för 95-laget och de 
spelar i serier där de även 

träffar på 92:or – men att 
försöka få stopp på en 
sådan med 500g rumpa är 
inte det lättaste… I övrigt 
är det WoW som gäller – 
on-line med övriga världen!  

Med inställningen att inte 
börja med golf så länge 
det funkar för kroppen att 
ta sig runt en crossbana så 
skjuter vi ytterligare ett år 
på introduktionen av rutiga 
byxor och spikskor. Himla 

roligt med brorsan hemma 
på besök från Schweiz – 
med en sprillans ny YF250. 

Och den j-a yngligen kör 
fortfarande 2-takt… Nostal- 

gin tränger dock på. I gara-

get är en 4-växlad DBS 
Sport från -69 snart klar…   

...med ”Frösö-stuk” (kortad 
bakstänka, 50SS dämpare,  jac-
kad kolv å Texas-styre)… 
Mamma Eva förstår sig inte rik-

tigt på dessa intressen – när det 
nu räcker med en hästkraft! 
Detta år gick den veckolånga 

ridresan med ponnypolarna från 
förr till Polen. Sin vana trogen 
ramlade Stenstigens stolthet av 
sitt ekipage – denna gång en 
koloss från Gdansk – dock utan 
det traditionella benbrottet som 
följd. I övrigt fick Eva fortsätta 
som ciceron när familjen sin   

vana trogen tog 
sig lite semester i 
Storhogna, på Gry-

tö å i Sörfjärden. 
På frågan vad Eva 
annars har gjort i 
år blev svaret: 

lagat mat, lagat 
mat å lagat mat. 
Men där har hon 
fel – hon har stru-
kit en massa skjor-
tor också samt bytt 
allting hon har köpt 
minst två gånger… 

 

För pappa Rickard har året varit 
minst sagt hektiskt. Först några 
kapitel till boken ”Minne av 
Ronnie” (kom ut lagom till bok-
mässan i Göteborg – kan köpas på 
www.superswede.se). En långhelg 
på Nürburgrings F1-lopp och en 
vecka hos Örjan nere på Mauritius 

var höjdpunkter under året. Inträ-
desanförandet i Kungliga Krigs-
vetenskapsakademien gick bra – 
”Tankar om framtidens stridsfor-
don”. Roligt var också firandet av 
Déphaektföreningens 25 års jubi-  

leum, samt reunion för oss 
som gick ut 9:an 1974. 
Enormt lyckat! Kolla in 
hemsidan http://medlem. 
spray.se/superswede/ostbe
rgsskolan/1974.htm. Och 
äntligen fick vi lägga kont-

rakt på utveckling av SEP. 

Att återvända till jobbet ef-

ter juluppehållet blir verkli-

gen ”back to the future”… 
Ska kolla Fuglesang nu 
som fick det jobb som 
RoL + 292st andra sökte…  

 

http://www.superswede.se/
http://medlem/

