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Så har då ännu år förflutit och vi har alla växt – Christoffer på höjden (+11 cm), Rickard på bredden (+2 kg), Rebecka som tonårstjej och Eva har växt 

inåt (dvs krymt ihop litegrann). Och vi har alla fått vara friska.  Nu ser vi fram emot rejält julfirande hemma hos oss i dagarna två med alla nära&kära! 
 

 

Rebeckas andra år på gymnasiet 

kom att innebära ett byte av linje. 

Istället för Natur blev det nu Sam. 

En klockren inriktningsändring 

som matchar Rebecka perfekt. Det 

passar också med den ökade trä-

ningsdosen i konståkning som nu 

är 6 ggr i veckan – något som de 

facto krävs om man skall åka som 

A-junior (vilket ”Rebban” nu gör). 

Och det går riktigt bra, trots hår-

dare konkurrens, ny tränare, nya 

skridskor, nytt program och onda 

krånglande fötter…  

Under året har Rebecka 

startat upp sin välbesökta 

blogg – en härlig sajt med 

fina fotografier och tänk-

värda funderingar om allt 

från mode till mat. Kolla: 

http://rebock.devote.se 

Vi har även börjat övnings- 

köra inför nästa års körkort 

men helt klart är Rebeckas 

fokus mer inställd på nästa 

års resor – såsom varande 

familjens globetrotter no 1. 

Vandring i Alperna?  
I mitten av juli då Eva som 

vanligt slet hårt med SEB 

bokslut tog vi övriga den 

vanliga chansen att få fjäll-  

vandra. Detta år gick resan 

till Kiruna för en promenad 

upp på Kebnekaises topp 

2.104 möh (den har krymt 

sedan sist jag var där 1978) 

i bra väder och på 11 h…  

Barnen fick under sitt höstlov 

sällskap av sina föräldrar på en 

resa till New York City. Tror 

alla fick sitt lystmäte mättat – 

pojkarna med Henkes Rangers i 

Madison Square Garden och 

flickorna i fotspåren till ”Sex & 

the City”. Särskilt stark var upp-

levelsen för Rebecka att på plats 

hedra John Lennons minne…  

Vintern blev tuff 

med hysterisk el-

räkning å rasat tak. 

Tyvärr blev det ba-

ra en sväng till Stor-

hogna. Desto mer 

tid tillbringade vi 

på Grytö där vi lät 

anlägga sandstrand 

för grågässen… 

 

Christoffer har nu nått den respek-

tabla höjden 178 cm (and we’re 

still counting). Kan behövas enär 

ätteläggen numera spelar hockey 

som back med Täbys B-juniorer. 

Annars var årets stora begivenhet 

EU-körkortet och den fina moped 

”Krippe” sparat ihop till. Vi fick 

tag på en specialmodell av en 05:a 

i absolut nyskick – lite annat än 

pappas gamla DBS:ar som inte 

riktigt föll Christoffer på läppen. 

De höll f ö inte ihop heller! Annars 

är det mest PS3 och Call of Duty 

som gäller varje ledig sekund… 
 

Men det 9:onde året i grund- 

skolan kräver även hårt 

pluggande och Christoffer 

ser ut att få de betyg som 

behövs till de linjer på gym-

nasiet han överväger. Vore 

kul om han valde Teknik! 

Kanske ligger framtiden 

inom IT – ”Krilles” rum 

påminner redan om en AV-

central och ett REMO står 

på årets önskelista. Tills 

vidare får vi njuta av C:s 

förmåga att dagligen reta 

sin storasyster till vansinne. 
 

Letandet efter nya fåglar 

att fotografera har fortsatt 

under året och nu är RoL 

uppe i 159 olika arter. En 

himla kul hobby som nu 

lyfts till en högre nivå i 

och med inköpet av ny 

kamerautrustning. En 

utrustning som delas med 

fotointresserade Rebecka.  

Detta år gick resan för FMV F1 

Club (se www.f1mv.se) till Bar-

celona. Vi fick se Webber vinna 

med kollegan Vettel (sedermera 

världsmästare) som 3:a. Hem 

tog vi oss i en lucka mellan alla 

askmoln. Kommande år räknar 

vi med att åka till Spa. Man blir 

inspirerad – vore kul att få testa 

M3:an på bana nånstans…  

 
Nytt bastutak - ny sandstrand.. 

 

 

Nåt enstaka grått hår har under 

året letat sig in i Evas kalufs. Det 

kan ha att göra med den upphand-

ling hon lät göra avseende sten-

läggning från gästarbetare från 

Irland. De försvann innan det var 

klart men för säkerhets skull hade 

Eva betalt dem i förskott. Nu får vi 

se hur dessa plattor klarar vintern! 

  
 

En hel del tid har lagts ner 

på att fylla upp den nya 

hemsidan  www.ointres.se 

med nostalgiska återblickar 

och uppdateringar om det 

som upptar ens liv (jobbet, 

barnen, pansar, släktforsk-

ning, fåglar). Just nu pågår 

ett jättejobb att scanna in 

diabilder från 60-talet och 

framåt. Vem vet vad som 

dyker upp? Detta parallellt 

med ljusbehandling hos 

syster Berit. Och på FMV 

köper vi AMV istf SEP…  

http://rebock.devote.se/
http://www.f1mv.se)/
http://www.ointres.se/
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