
Hej där i slott och koja.   Februari 2021 
 

Så kom då vintern till slut Alla kanske inte tycker om när tempera-

turen kryper under noll och det vita täcket bäddar in naturen, men 

vackert är det, och för att citera hockeylegenden Börje Salming. 

”Inte visste jag att ett täcke kunde betyda så mycket!” I gamla tider 

sa dom alltid att i Bohuslän skall vintern börja den 24 januari och i 

år stämde det på dagen. Den 24 januari var det nollgradigt och sedan 

har kylan tagit över. Ock så kallt det har varit, ner mot 20 minusgra-

der. Det var länge sedan vi hade det så kallt, men det har varit vackra 

dagar med sol och som tur är, ingen vind. 

I fågelmataren är det ständigt tomt. Små-

fåglarna har en glupande aptit. Att dessa 

små varelser kan äta så mycket genom att 

bara picka på jordnötterna som ligger innanför ett galler och när 

skymningen faller kommer rådjuren fram för att se om det finns något 

ätbart under fågelbordet. Gulsparvens havre slickar dom i sej- alltid 

mättar det väl något. För fjorton dagar sedan var det fågelräkning. 

Oftast är det ungefär samma antal fåglar år efter år men i år var det 

ovanligt mycket koltrastar. Vi räknade till 15 st här hos oss. Dom har 

nog tänkt att vi kan stanna i Sverige för här blir det ingen vinter i år 

heller och så slipper vi den långa flygresan, men ack vad dom tänkte 

fel. 

Förr sa man alltid att när kylan kommer är det varmaste stället i huset där elmätaren är för då 

går den snurrande skivan sej röd. Men i dagens mätare finns ingen skiva, bara kalla digitala 

siffror. 

Antingen du bor i slott eller koja har du under de senaste veckorna fått brev från Rambo, att nu 

är det dags att sätta ut den blåa flaggan och få tanken tömd. Hustrun gjorde vissa försök att sätta 

ner flaggan invid tanklocket men där var det fruset så i stället blev den placerad i utegranen som 

står lite vid sidan om reningsverket. Det skall bli kul att se om tanktömmarna börja leta under 

granen efter locket eller om dom förstår att dom letar är fel ställe. När det började installeras 

vattentoaletter i husen under 50-talet grävde man ner en septiktank ock till denna gick bara 

vattnet och bajset från toastolen. Många gånger tog man "skit" från grannen och tömde ner i 

tanken för att på så vis få en förmultningsprocess. Detta fungerade men så kom någon intelligent 

tjänsteman på att vi kör allt avlopp i samma tank ock vad hände då? Förmultningsprocessen 

slutade att fungera och sedan är man tvungen att slamtömma varje år. 

Visst är det bra att vi renar vårat avloppsvatten innan det kommer in i kretsloppet igen, men 

varför har "dom som har hand öm´et" så svårt att enas om hur det skall vara. Det beror helt på 

vilken tjänsteman som du träffar på kommunen hur ditt avlopp skall se ut. Två fastigheter intill 

varandra kan få helt olika beslut. Råkar man fråga om vilket system som är lämpligt på denna 

fastigheten slår dom ifrån sej med båda händerna. Det kan 

dom då rakt inte råda om. Det enda tjänstemännen är över-

ens om är att ta bra betalt för den ringa arbetsinsats som 

dom gör. 

Nu är Melodifestivalen i full gång. I år är det nya program-

ledare varje gång som försöker att överträffa varandra i lus-

tigheter. I Sverige görs mycket bra musik men till "mello" 

tycks bottenskrapet ha hamnat. Att dom kan kora vinnare 



varje gång är svårt att förstå, men som Christer Björkman säger "att har man inte röstat kan 

man inte heller klaga". Han har en poäng där-bäst att hålla tyst. 

Färdigskivad ost är en enkel och bra produkt för den late. Visserligen bli den dyrare än vanlig 

ost men å andra sidan blir det ingen skalk över och ingen osthyvel att diska. Härom kvällen vid 

kvällsmaten där dom levande ljusen fladdrade och köket var nedsläckt och det var dags att 

öppna den nya förpackningen med Greve ost. Dom är väl förslutna förpackningarna men med 

en sax var problemet löst. Första skivan är ju alltid godast och det var 

det denna gången med. En ny smörgås på med ost men oj vad denna 

smakade konstigt. Tuggade flera gånger men det var smaklöst. Det 

visade sej när lampan i taket hade tänds att det låg en pappskiva mel-

lan varje ostskiva. Vem kunde ana detta? Strax kunde måltiden fort-

sätta, men med en extra koll mellan varje ny skiva. 

Solen kraft tilltar för varje dag och trots att det är rejält kallt smälter 

snön på taken och vackra istappar bildas. Förhoppningsvis håller det 

vackra vädret i sej men det är lite onödigt kallt just nu. Ta vara på 

solljuset, var ute så mycket du kan för att få i sej nyttiga vitaminer.  

Ha en fortsatt god vinter med broddar på skorna och dubbar på bilen 

hälsar Leif i Bottna 

 

 


