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Hej där i slott och koja. 

 

Hösten tuffar på. Ny månad, nya möjligheter. November månad är det säkert många som vill stryka 

från almanackan, gråa dagar, regn och inget direkt uteväder, men om några veckor börjar det hända 

saker, adventstiden kommer med ljus och förväntningar på julen. Tyvärr blir säkert julen annorlunda 

i år som allt annat under detta Corona år, men vi får bita ihop och hoppas på ett mera vanligt 2021. 

 

 
 

SPf:s promenader under hösten har varit välbesökta, rena folkvandringarna runt om i kommunen, allt 

från hav till skog. Uppehållsväder i stort sett varje gång. 

 

En annan välbesökt och uppskattad aktivitet var bilpromenaden i 

oktober. Håkan, Inga-Lill, Barbro och Björn hade lagt ned ett 

jättejobb på detta. På hemsidan kunde man se hur Håkan och 

Björn stod timme efter timme och tillverkade stolpar och skivor 

att sätta frågorna på och sedan att komma på alla luriga frågor. 

Och de frågor som var "vanliga", där trodde man att det låg en 

hund begraven även 

där, så även dom 

svaren blev fel. Allt 

var planerat in i minsta 

detalj och starttiderna var viktiga. Tre minuter mellan varje 

start, varken mer eller mindre. Björn hade stenkoll på detta. 

Med tidtagarur och penna skötte han starttiderna. Claes den 

sanne tidsoptimisten som han är, kom aningen sent till start 

och för detta fick han en straffrunda runt Kville by.    

 

De flesta tog god tid på sej och på några ställen kunde man njuta av medhavd kaffe och bulle. Här 

och där blev det kö till att lösa frågan. Upp till fem bilar kunde stå på samma ställe och alla rev sej i 

huvudet i försök att klura ut svaren. Tillbaka till Kville bygdegård för att rätta svaren och klara 

utslagsfrågan, men här uppstod det problem. Hur många solceller finns det på Kville bygdegård? 

Alla stod och räknade och räknade med böjda nackar, men hur man än räknade stämde det inte med 

svaret. Alla fick det till 74 solceller men "han som har hand öm et" hade sagt att det skulle finnas 75 

stycken. Den sista solcellen måste ha försvunnit under arbetets gång. Nu blev det stor aktivitet på 



styrelsen för bygdegården, hela högen var där och räknade. En 

del av de yngre styrelseledamöterna hade klättrat upp på taket 

för att riktigt kolla antalet solceller, men hur dom än räknade 

blev det bara 74 stycken.  

 

Någon vecka senare kom det förfrågan från medicinalstyrelsen 

till apoteken i Tanums och Sotenäs kommun varför dom hade 

sålt orimligt många tuber med Voltaren den senaste veckan. 

Det var uppemot en årskonsumtion på bara en vecka. 

Apoteksansvariga kunde inte svara på detta, men det kan ha något att göra med allt räknande av 

solpaneler på Kville bygdegård med böjda nackar. Hur som helst. Fyra starka hjärnor hade svarat 14 

rätt på de femton frågorna och erhöll presentkort i pris. 

 

Höstens vackra löv har nu fallit till marken och ligger i stora högar till glädje för maskar, gråsuggor 

och andra smådjur om nu inte den ordentlige villaägaren räfsar bort all deras mat. Själv har jag räfsat 

bort lite av löven och när jag gick där med krattan, kom jag att tänka på att det inte alls var länge 

sedan som man trodde att om barn hoppade i lövhögar kunde dom drabbas av polio. På slutet av 

femtiotalet drabbades en kvinna av polio här i Bottna och hon trodde fullt och fast på att hon fått 

sjukdomen sedan hon ätit ett äpple med mask i och alla andra trodde som hon. Detta är ändå i nutid, 

kunskapen om polio var inte bättre på landet då.  

 

Arbete som återstår under november månad 

är att byta till vinterdäck och att sätta ut 

snöpinnar inför den kommande vintern. För 

rätt som det är slår frosten till och att hugga 

med spett i frusen jord för att få i pinnarna 

är inget kul. På det hela taget är det lugna 

månader som väntar. Mycket innesittande 

och TV tittande eftersom alla aktiviteter är inställda och att man inte skall 

besöka varandra för dååå kommer Tegnell och Löfven och hötter med fingret.  

 

I skrivande stund håller pensionärerna Trump och Biden i USA och bråkar om vem som har vunnit 

valet. Dom har inte förstått att släppa fram yngre krafter i politiken och njuta av pensionärslivet. 

 

Ha en bra november hälsar-Leif. 

 


