
Den 25:e är det våffeldagen. Låter frasigt, knaprigt 
och lagom sött. En rejäl klick grädde och smarrig 
sylt hör till. Jag ska faktiskt ha en våffelbjudning, 
problemet är bara att mitt våffeljärn är gone fi shing. 
Någon som sett ett ensamt järn irra omkring? Apro-
på irra omkring. Natten mellan lördag och söndag 
är det dags för sommartid. Klockan ska ställas fram 
(tänk fram med trädgårdsmöblerna eller badklä-
derna). Det betyder att klockan elva på söndag är 
klockan egentligen bara tio. Ändå har alla butiker i 
centrum öppet, känns shoppingmysigt. Undra just 
vad som gäller på jeansfronten i vår, måste uppda-
tera mig där. Eventuellt också inhandla ett par. På 
våffeldagen är det förresten alltid nio månader kvar 
till jul. Betryggande avstånd, visst? Glad vår!
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Akademibokhandelns ögongodis

Vilken är godast??
Det fi nns så mycket sylt hos Mi Piace

Akademibokhandelns ögongodis

Det fi nns så mycket sylt hos Mi Piace

Vilken är nyttigast?
Vetemjöl
Bakpulver
Mjölk
Vatten
Smör

Grädde med skruvkork.

Frasligt gott!



Konstigt att det fortfarande heter Fruntimmersveckan. 
Att inte Jämo eller EU har ändrat på det, kanske har 
det fallit mellan stolarna? Därtill börjar veckan med 
Fredrik, han är väl inget fruntimmer heller? Hur som 
helst, efter avvikaren Fredrik kommer Sara och därefter 
Margareta, mormors alldeles egna dag. Sen Johanna, 
Magdalena, Emma och Kristina. Namnsdagspresenter 
är kul. Kan vara pyttiga prylar eller hejdundrande över-
raskningar. Eller bara ett litet kort. Mormor blir glad 
bara man ringer (fast förra året köpte jag en jättefi n 
fågelholk som nu förser hela skärgårdens fågelbestånd 
med goda frön). Vad ska jag hitta på i år mån tro? 
Förslag någon?

Durkslag från Zone Oljelampor från Zone

Honung med blåbärssmak!! Från Mi Piace

Tant Fredrik?

Sarong från Twilfi t

Skjorta från Dressmann
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Söndagar!

Durkslag från Zone Oljelampor från Zone

Honung med blåbärssmak!! Från Mi Pi

Sarong från Twilfi t
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Mormor!



Jag kanske ska slänga 
ihop en Västerbottenspaj?
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Är det bra att vuxna hoppar runt en stång och 
härmar grodor? Eller sjunger om solar som går ner 
bakom dass? Ja om det är midsommar! Själv älskar 
jag sill, färskpotatis, jordgubbar och blommor under 
kudden. Skulle lugnt byta 1 st julafton mot 2 st 
midsommaraftnar. Åker till Felix land på torsdag. 
Hela gänget kommer dit och det ska bli såååå kul. 
Köpte coola gummistövlar på Crispin igår (bra mot 
brygg-mygg), kan man ha dom till den blommiga 
klänningen jag hittade på Lindex tro? Eller ska jag ta 
favveshortsen från JC? Vad är förresten 
”skärgårds-chic” och hur sover man i en bastu?

PS När jag var liten trodde jag att det hette 
majs-stång. Vet inte hur jag tänkte…

Majstång 
(inte majsstång!)
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Helgens öppettider!


