
Hej där i slott och koja.    Maj 2021 

 

Maj månad och vi är på väg in i sommaren, men var är vär-

men? Det har varit en ovanligt kall vår och bara några varma 

dagar den senaste veckan. Körsbärsträdet blommar nästan 

två veckor senare än i fjol. Svalorna har anlänt och förhopp-

ningsvis hittar dom insekter att fånga i den kyliga luften. 

Även den svartvita flugsnapparen är här och den håller som 

bäst med att kolla igen alla holkar och köra bort andra fåglar 

som redan etablerat sej. Liten men tuff. Gräset har tagit fart 

och robotgräsklipparna är nu ute och kör dygnet runt. Fortfa-

rande kan man höra ljudet av vanliga bensindrivna klippare 

men dom blir alltmera ovanliga. Snart kan dom bara skådas 

på museum tillsammans med slåttermaskiner och liar som 

den moderna människan inte har bruk för. 

Vad kommer härnäst? Drönarmaskiner som klipper gräset nattetid på mycket kort tid och kan 

ta flera gräsmattor på en natt. 

 

Nu är det bråda tider för bönder och hobbyodlare. Jorden skall beredas inför sådd. 

Många är de som har beställt växthus i vintras och fortfarande går och väntar på leverans. Nej, 

det kom inget i dag heller, hör man det suckas på många håll. Ibland kommer växthuset i olika 

leveranser. En dag kommer glaset och flera veckor senare kommer ställningarna och ibland 

tvärs om. Och dom små tomatplantorna inne i fönstren växer så det knakar och behöver att 

komma ut i ny jord. 

 

De som tänkt bygga altan i vår bör kanske tänka om. Virket har tagit slut på många brädgårdar 

och det är långa leveranstider. Vem kunde tro att ett land som Sverige med så mycket skog 

skulle ha virkesbrist, men så är det. Lagerhyllorna gapar tomma på många brädgårdar. 

 

På båtuppläggningsplatserna råder nu 

full aktivitet. Under gröna presenningar 

skrapas, målas och putsas det. Tempot 

är så högt att det livgivande kaffet 

ibland glöms bort att drickas. Snart är 

det dags för sjösättning och då måste 

allt vara färdigt och den första båtut-

flykten för säsongen väntar runt hörnet 

eller rättare sagt runt udden. 

 

Sittdynorna skall hämtas ur förrådet 

och vädras, motorn måste testköras på land, bensinslangen kollas, nya mugghållaren monteras, 

ankarkättingen ses över. Checklistan kan göras hur lång som helst, men så en dag är allt klart 

och färden mot hamnkranen kan startas. Och så ligger det vackra flytetyget på vattnet och gup-

par och den stolta kapten står på bryggan och unnar sej en kall lättöl i goda vänners lag. 

 

Förhoppningsvis lättar trycket på sjukvården till sommaren så att dessa hjältar som kämpat med 

Covidpatienter under året kan få en välbehövlig vila. Även denna sommar måste vi tänka på att 

hålla avstånd och undvika stora folksamlingar så kanske det kan bli en någorlunda 

normal höst. 

 

Njut nu av den kommande sommaren hälsar Leif i Bottna 


