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Ledtråd: 

Mysigt i mörka tider 

Svaret finns i ”Rätta lösningar” på s.14 
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Ingela, Ann, Göran och jag åkte till Ullared den 29:e -30:e september. 

Personalen kommer först och hämtar mig och Göran. Vi måste vara i stan innan 

klockan 7 och hämta Mercedesen som vi hade hyrt. 

Sen åkte vi till rastplatsen, det var så fint och Gud va fint det var! 

Vi fick frallor, kaffe, kakor och allt möjligt. 

Sen åker vi till hotellet Ulla. 

Jag tycker att det är bara trevligt och vi gick i affären, det var inte så mycket folk 

där. Personalen var hjälpsamma och trevliga de sa hej åt mig på Gekås. 

Sen när vi skulle åka iväg på onsdagen, då hittade vi inte bilen på parkeringen 

och det började att regna. 

På onsdagskvällen åkte vi till Harrys och åt mat, Hamburgare och Husets vin och 

sedan fick vi sitta och prata och skratta lite. Det var mycket folk på Harrys men vi 

hade tur och fick ett bord för fyra. Sen åkte vi hem till rummet. 

Jag tycker att det var roligt att få åka så långt . 

Jag kan göra om den här resan! 

Jag köpte byxor, strumpor, kalsonger, ritblock, tuschpennor och en keps. 

På torsdagen gick Göran och jag själva på Gekås, det var kul. Det fanns rätt lite 

cd-skivor så jag köpte två ljusstakar istället, sedan tog vi en fika. Sen har jag 

köpt en hallmatta, en dörrmatta och en toalettmatta. 

Vi åkte hem till Gamleby efter fikat och Göran och jag hann att gå på marknad i 
byn. 
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Ett stort tack Ann och Ingela som gjorde den här resan möjlig. 

Lars-Inge Malmgren 
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-Ullaredsresa 6/9 2021 
Alla grabbarna i Trädgårdsgruppen hade anmält sig för att 

åka på `Häng med på party´ bussen till Helsingfors. 
Emma och jag blev erbjudna att göra något vi tycker om och vi valde ju så klart… 

Ullared !! 
Så måndagen den 6 september kom Maria och Ann-Louise för att plocka upp oss. Vi 
hade fått packat ner kläder och övernattningssaker, för vi skulle få bo i stuga över 

natten. 
Det var ett förväntansfullt gäng som startade denna resa. 

Vi stannade i Bruzsaholm och åt frukost. Det var nybakade frallor, som jag hade 
gjort, ägg och en god drickyoghurt. 

Sen var det full fart mot Ullared igen. 

Jag kände igen vägen eftersom det nästan var samma sträcka som vi har åkt till 
High Chaparall. Vi hade hyrt stuga ca. 5 minuter innan Ullared. 

Det hette Ullared Paradis. Det var en jättefin stuga men det var en stege upp på 
loftet och det tyckte vi ju inte var så bra för oss. Hon som visade oss stugan var 

så snäll och tyckte vi kunde ta den stora stugan, för den var inte bokad. 
Ibland har man tur. Vilken stuga vi fick! 
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Efter vi hade ställt in våra väskor och kollat runt lite på 
området så åkte vi. 

Vi ville ju äta snabbt så det fick bli en hamburgare nästan 
vid ingången. Det var inte mycket folk men så klart hann vi 

bli av med en kundvagn redan innan vi kom in. 
Vi kom in och sprang på Morgan direkt :) 

Klart han ställde upp att vara med på ett kort. 

Vi visste om resan lite innan så nu 
åkte den långa inköpslistan fram. 
Efter ett tags springande var vi 

tvungna att ta en fikapaus och vila 
våra trötta ben. 

När vi hittat allt så 
ringde vi efter pizza och 
tog med oss till vår fina 
stuga. Sen fick vi prova 
och se över våra inköp 

för att kunna byta det vi 
inte ville ha. 

Vi plockade och pysslade 
med våra fina saker, 

men runt midnatt var vi 
trötta och vi sa god natt 
för att orka en dag till. 

Tisdag handlade vi lite saker som 
vi behöver till verksamheten. 

Vi åt lunch på Gekås restaurang. 
Sen var vi trötta och började 
längta hem. Alla var så nöjda 

med sina saker och vi kom hem 
fattiga men rika på härliga 

minnen och skratt. Maria Björklund 
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Lite kort information om författaren... 

Hejsan du/ni som vill läsa min novell. Mitt namn är Linn Palmqvist. 

Jag är en 27-årig kvinna som kommer ifrån en vacker stad som heter 

Västervik som ligger i Småland. Jag har alltid drömt om att få skriva en 

egen novell...och det här är allra första gången som jag skriver min första 

novell. Jag hoppas att du/ni som läser den 

kommer att tycka om den här novellen. Men i alla fall ha en 

riktigt skön stund när du/ni läser den här novellen. 

Det är jag som är på bilden. 

Mvh författaren Linn Palmqvist. 

Forts från förra numret... 

– Då tycker jag att vi ska åka iväg nu och skulle de komma tillbaka så behöver ni 

inte vara rädda för jag jobbar som polischef. 

...men innan de hinner komma ut så upptäcker de att det luktar rök och när alla 

fyra kommer ut, så står hela stället i brand. De ser då hur båda bröderna står där 

och skrattar hånfullt. 

Då skrek Gwen så här - Vad i helvete håller ni idioter på med egentligen!?… 

Fattar ni inte att jag är gravid i sista månaden nu!? 

Då svarar den ena av bröderna hånfullt så här – okej och nej det visste vi 

inte...eller hur brorsan? Då känner plötsligt den yngre brodern att nu fattades 

det bara det här! Jag måste stoppa min storebror från att göra något han en dag i 

framtiden kommer att ångra. 

Så han måste stoppa den äldre brodern från att göra något riktigt dumt…så han 

säger lite kaxigt mot sin äldre bror– nej det visste vi inte. 

Jag tycker inte att det här var en särskilt bra idé...för jag vill helst inte åka 

in i fängelset...så du får tycka precis vad du vill… 

men jag tänker hjälpa tjejerna. 

Så han slet av sig sin mörkblåa skjorta och började släcka elden...och då hörde de 

hur räddnings-tjänsten i Västervik närmade sig allt mer och mer. 

Då försökte den äldre av bröderna att smita sin väg men han kom inte långt. 

Gwen hade ringt till polisen så en patrull med sex poliser kom och grep båda 

bröderna. 
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Joséphine blev så glad och tacksam över att hon och hennes döttrar äntligen 

blivit räddade. Vilket gjorde att hon ställde till med en enorm fest bara för 

Gwen och alla hennes fina och snälla arbetskamraters skull. 

Hela det här äventyret slutade med att den unga Joséphine blev anställd som 

kriminalpolis hos Gwen och alla hennes snälla kollegor inom polisen. 

Slut... 

Här kommer det lite eftertext från författaren 

Jaha då var min allra första novell slut...Men jag tror nog kanske att jag 

kommer snart med en fortsättning av novellen...så jag råder dig/er att hålla 

båda ögonen öppna och inte stängda (: efter min nästa spännande novell som 

kanske kommer snart… 

Mvh den 27-åriga författaren Linn Palmqvist från Västervik i Småland. 

Linn Palmqvist 
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I DE LODRÄTA FÄRGADE RUTORNA 

SKA DU FÅ FRAM NÅGOT SOM 

MAN HAR PÅ JULBORDET 

Madde 
Sjöö 
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1. Varför firar vi jul? 

1. Vi firar Jesu födelse X. För att få julklappar 2. Vi firar Jesu död 

2. Vad är ”Rudolf med röda mulen” för ett djur? 

1. Get x. Ren 2. Älg 

3. Vilken låt brukar vara den mest spelade svenska låten i juletider enligt 
Stim? 

1. Tomten jag vill ha en riktig Jul X. Tänd ett Ljus 2. Mer Jul 

4. På Julafton klockan 15.00 börjar ett mycket populärt TV–program. Vilket? 

1. Kalle Anka och hans vänner X. Bingo-Lotto 2. Karl-Bertil Jonssons julafton 

5. Vilken typ av korv är populär på julbordet? 

1. Varmkorv X. Falukorv 2. Prinskorv 

6. Vem är julvärd på SVT detta år? 

1. Tareq Taylor X. Lotta Engberg 2. Marcoolio 

7. Vilket av dessa djur går inte i dvala på vintern? 

1. Hermelin X. Fladdermus 2. Igelkott 

8. Vad heter årets Julkalendern på SVT? 

1. En hederlig jul med Knyckertz X. Julens hjältar 2. Knickedick-Julen 

9. Madicken på Junibacken ger grannens pojke, Abbe en julklapp. Vad? 

1. En slangbella X. En speldosa 2. Ett munspel 

10. Apotekarnes julmust är välkänd - vilket bryggeri äger idag detta 
läskedrycksmärke? 

Gjort av 1. Spendrups X. Carlsberg 2. Saturnus AB Christoffer 
Lundgren 
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Här är en liten uppdatering på min 

Autism typ, som jag har skrivit om i 

Surret förut. Förut skrev jag ju om 

mina autistiska drag men nu har 

jag äntligen fått veta att jag inte 

har det utan att jag har autism. 

Sen har jag mina andra diagnoser. 

Min huvuddiagnos heter Catch 22, 

sen har jag utvecklingsstörning och 

drag av ADD. Så nu är jag äntligen 

jättenöjd att jag har fått Autism 

som jag har trott hela tiden i flera 

år. Jag var missnöjd förut när jag 

bara hade autistiska drag för det 

kändes fel för jag kände helt klart 

att jag har Autism. Först trodde 

ingen på mig i hela världen inte 

mina föräldrar ens, inte min läkare 

eller kurator eller psykologer som 

jag har haft under åren. 

Då blev jag jätteledsen och mådde 

jättedåligt jag bara tänkte på detta 

hela tiden. 

Först trodde jag att jag hade 

Asperger men då fick jag göra en 

utredning. Då hade jag inget av 

det, då blev jag också jätteledsen 

och besviken. 

Efter ett långt tag fick jag komma 

tillbaka till den psykolog som 

gjorde utredningen. Hon märkte att 

jag var missnöjd. Då äntligen sa 

hon att jag har autistiska drag. 

Då blev jag glad men ändå inte 

nöjd. Då är jag i alla fall autistisk 

tänkte jag som jag känner mig hela 

tiden. Men jag ville egentligen få 

Asperger eller Autism helst. 

För allt stämmer på mig på dom 

diagnoserna, så jag fick hjälpa mig 

själv och googla en massa och titta 

på Youtube om sånt och så stämde 

ju allt på mig. Då började jag tänka 

jättemycket på detta igen och blev 

ledsen. Jag tyckte det var 

jätteorättvist att inte jag fick nåt av 

det fast det känns som jag har nåt 

av det. 
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Alla jämförde mig med andra som 

hade dom diagnoserna. Dom 

tyckte inte jag var som dom. Men 

dom fattar inte att alla är olika och 

har olika svårighetsgrad fast man 

har samma diagnos är man olika. 

Det fattar inte dom. Då blev jag 

jätteledsen. För jag har sett på 

Youtube att många som har 

utvecklingsstörning kan även ha 

Autism men inte jag tydligen men 

bara alla andra. Så störigt. Det 

står även på Catch 22 att man kan 

ha Autism. Men ändå fick jag bara 

autistiska drag. Jag tänkte varför 

har inte jag Autism då, när det 

står så på nätet och allt stämmer 

på mig. 

Det var så jäkla orättvist. Jag 

tänkte alla andra har Asperger 

eller Autism men inte jag så 

irriterande orättvist. Jag vill också 

ha det. Jag har tänkt på detta i 

flera år. Men nu typ senaste året 

har mina föräldrar äntligen börjat 

tro att jag har Autism då blev jag 

jätteglad. 

Jag vet mycket mer om diagnoser 

än dom och än min förra kurator 

fast hon är utbildad, det är inte 

jag. Men jag har det som 

specialintresse för jag har faktiskt 

specialintressen. Men tack och lov 

fick jag byta till en läkare på 

Nygatan och han är världens bästa 

läkare Jakob, han förstår mig 

direkt på allt jag säger. Det gjorde 

inte min gamla. Det är skönt. 

Jag var äntligen hos honom nu i 

november i år. Äntligen som jag 

har väntat. Jag frågade om jag 

fick göra en utredning. Då sa han 

det bästa jag har hört i hela mitt 

liv. Han sa ”du har Autism”. 

Jag blev jätteglad och överlycklig. 

Äntligen och han sa att jag inte 

har autistiska drag, bara Autism 

och mina andra diagnoser. Jag 

blev lättad, jag sa om det inte 

vore för Corona skulle jag krama 

dig nu, då skrattade han. 

Nu äntligen efter flera års eget 

kämpande helt själv så fick jag det 

bästa svaret. 

Madde 
Sjöö 
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Vad tycker du är viktigast på julbordet ? 

Seija: 
Köttbullar, Frestelse 
och lite skinka. 

Jonas: 
Det är nog 
julskinkan. 

Lasse: 
Köttbullar! 

Daniel: 
Jansson, skinka 
och ägghalvor. 

Peter: 
Dopp i grytan, 
Julmust och 

Johan hemgjord glögg. Reinholdsson 

Ett ljus 

1, 2, X, 1, 2, 1, X, 1, 2, X 
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Visste du att…? 

...en KRAV-märkt Rödgran eller Kungsgran är bästa 
miljövalet. Sämst för miljön är plastgranen. 
Även om den används i många år blir den totala 
miljöpåverkan större. 

Ur ”Vi i villa” 

Det svenska nyåret infaller enligt den gregorianska kalendern 

kl. 24.00 natten mellan nyårsafton 31 dec och nyårsdagen 1 jan. 

I världens olika kulturer och religioner finns det olika kalendrar. 

Nyårsdagen är helgdag och flaggdag. 

Efter julfestens uppkomst på 500-talet firades 1 jan till minne 

av Jesu omskärelse och namngivelse. 

Medan julen är en högtid som man oftast firar med familjen, så är det 

vanligare att man firar nyåret tillsammans med vänner. Denna fest är oftast 

exklusivare än vanligt och deltagarna är finklädda. 

Många skjuter upp raketer för att fira in det nya året och äter ofta en exklusiv 

trerätters meny. 

Nyår är en traditionell högtid som firas runt om i världen för att fira att en ny 

tid börjar. 

Det kinesiska nyåret 
infaller den 1 februari. 

2022 är det 
Tigerns år. 




