
Hej där i slott och koja.    Maj 2022 

 

Vårvindar friska, leka och viska heter det i sången och vå-

rens vindar har verkligen varit friska, rent av kalla. I bästa 

lä-väggen har det gått att sitta ute och njuta i solen men där 

vinden kommit åt har det blåst kallt. Och på åkrarna, där 

bönderna harvat och sått, har det sett ut som värsta sand-

storm i Sahara. Personer som älskar sina bilar och vill ha 

dom skinande rena har haft ett elände denna våren. Allt 

damm och pollen. All sin lediga tid har dessa personer lagt 

ner på att hålla bilen ren. Att det slösas med vatten och att 

kemikalier kommer ut i naturen har dom ingen tanke på. Bi-

len måste ju skina. 

 

Knoppar och blad slår ut men med en viss tveksamhet. Skall 

det vara såhär kallt i början av maj, tänker växtligheten. Från 

fjärde april till fjärde maj, inte en droppe regn och det enda som en sådan här vårtorka är bra för, 

är att det blir mindre med sniglar i år. 

 

På altaner och i trädgårdar står utemöblerna tomma, ingen som har lust att sitta där och frysa. Årets 

nyinköpta utegrill får vänta på sin premiär. Kanske den rent av inte är uppackad ännu, det var för 

kallt på händerna för grillmästaren, in med den i garaget i väntan på varmare väder. Trots kylig och 

torr väderlek grönskar gräsmattorna.  

 

I många trädgårdar cirklar robotklippare runt dagarna i 

ända och på några ställen hörs ljudet av motorklippare. 

Kan det vara så att det finns två olika sorters villaägare 

eller kanske flera. Dom som kör manuellt och klipper 

benledes. Denna kategori ser vackra blommor som pop-

par upp i gräsmattan, typ fibblor, vitklöver, brunört med 

flera och svänger runt bestånden och låter dessa 

blomma i fred. Kanske det inte ser så perfekt ut men 

ändå en fröjd för ögat. Och så finns det dom med robot-

klippare. Där skall det inte vara något som sticker ut. En 

jämn och fin grön yta, inga blommor som stör helheten, 

där inte. Perfekt eller ännu hellre helt perfekt. 

 

Sedan Coronarestriktionerna slutat har dom nu börjat att synas igen i stora mängder. I alla former 

och färger. Dagligen ser man dom ute på vägarna. Jag tänker på alla dessa norskreggade bilar som 

nu kommit tillbaka på vägarna. Inget ont om norskar, men många är dom. 

 

I hamnar och uppläggningsplatser för småbåtar råder nu full aktivitet. Det putsas och målas från 

morgon till kväll. I det kyliga vädret torkar färgen dåligt så många båtägare står med värmepistol 

för att skynda på torkningen, och bland med en värmepistol i varje hand. Räkneverket på elmätaren 

har sådan fart att risk finns för haveri. Sittdynorna till bänkarna var kanske inte helt torra när dom 

lades in i höst så nu har svarta mögelfläckar kommit fram. Med ättika, vatten och såpa gnuggas det 

febrilt för att få bort möglet, för nya hinns inte med att beställas, och som allt annat har priset på 



dessa skenat i höjden. I värsta fall får man ta lite färg och smeta över det värsta, så att det inte syns. 

Dom som har likvändiga dynor kan skatta sej lyckliga. Det är bara att ha bästa sidan upp. 

 

När allt är klart och sjösättningen väntar kan man ge sej 

den på att något däck på kärran går sönder 

Blir till att ringa till "han som hand om kranen" och 

säga att vi får skjuta upp det hela. Ett däck har pajat. 

Kärran står säkert parkerad på fälgen. Bara nu fälgen 

har klarat sej, annars blir det ännu mer bekymmer. 

Köplatsen tas av någon annan och du hamnar längst ned 

på listan. Bara att knipa ihop och ta nya tag. Än så länge 

är det maj månad. Vi hinner säkert få den i sjön innan 

semestern. 

 

Den här semestern måste noga planeras. Tänk vad mycket som inte kunnat göras på två år. Alla 

som måste besökas i år, när det är fritt fram att åka och hälsa på gamla bekanta. En del har planer 

på att åka utomlands om dom kan få tag på ett pass. Om inte så stanna hemma i Sverige och se allt 

vackert som finns här. Inte många land kan visa upp en sådan skönhet som vi har här hemma. 

 

I den här församlingen är det nog inte så många som kämpar med att 

komma i baddräkt och badbyxor efter en stillasittande vinter. Det får bli 

som det blir. Och tänk alla som vill ha en vacker solbränna och stjälper i 

sej litervis med illasmakande morotssaft för att solens strålar skall ta lite 

bättre eller smetar på sej tub efter tub med "brun utan sol". Nog är det risk 

för oljespill vid våra badvikar, varma, vackra sommardagar. 

 

Under denna vecka har häggen börjat att slå ut och som det heter är tiden 

mellan hägg och syren den vackraste av tider. Denna korta tid som visar 

all skönhet som naturen bjuder oss på. Passa på att ta tillvara tiden, njut 

av våren som går sommaren till mötes hand i hand i ljumma, ljusa kvällar. 

Hälsar Leif i Bottna. 

 

 


