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Media gruppen 

Här kommer tredje numret av vår tidning Solsidan. 

Vi är ett glatt gäng som sitter och pular vid datorn och försöker få ihop 

några inspirerande sidor som vi gärna delar med oss av till alla er kära 

läsare. Hoppas ni vill fortsätta följa oss och förhoppningsvis kommer vi 

ut med ytterligare ett nummer i höst. Vi har olika bakgrund och erfaren-

heter så det blir en salig blandning av både det ena och andra plus lite 

till, vår önskan är att ni ska finna några guldkorn som ni kan bevara i era 

hjärtan och kanske någon gång skänka lite tröst eller uppmuntran. 

 

Livet är en resa, en begränsad tid, en gåva från Gud, min önskan är att mina prio-

riteringar och strävande blir något som jag på något vis vill ge tillbaka om än sim-

pelt i det stora hela men än dock något, för att jag vill säga tack.     /Thomas 
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Häng me’ på party Kryssning 2014 

 

Mellan den 9 – 11 feb så var det ett gäng från Tranås som åkte i 

väg på kryssningen ”Häng me’ på party”. Det är en årlig kryss-

ning som går med båten M/S Silja Symphony till Helsingfors i 

Finland detta är det 11:e året som folk har åkt på denna resa för 

att dansa och festa ombord. Under resan uppträdde många band 

bland annat: Jan Johansen, Sandra Dahlberg, Mads Clausen, 

Time Machine, Jan Höiland SR, och våran egna stolthet MB 

Rockers. 

Jag har träffat en av bandets medlemar Martin Levander. Och ställt lite frågor.  

 

Så hur var eran senaste spelning på kryssningen? 

Det gick bra jag var inte nervös alls. Jag har varit med i bandet sedan 2001 och har alltid haft en hemsk 

scenskräck. Men denna gången hade jag ett annat fokus. Kanske var det OS. . Det var mycket folk på bå-

ten, runt 2000. Under resan pratade Martin med artisten Sandra Dahlberg. Hon var en jordnära person 

som kom fram och pratade med alla. 

Hur många gånger har ni spelat på båten? 

3 gånger. 

Vad är det bästa med att hålla på med musik? 

”Man får hålla på med det man tycker om”.  

 

Tranås bandet kan vi nu även se på den vita duken. Då 

det har gjorts en film om dem. Som har gjorts av Jo-

hanna Aust som har sina rötter ifrån Tranås. Johanna har 

fått stipendium från konsthögskolan i Berlin. Och valde 

för dom pengarna att göra en film om MB Rockers som 

heter egna spår och har premiär den 26 feb. 

Så hur känns det att se sig själv på film? 

”Fruktansvärt hemskt” jag satt med tröjan över huvudet 

nästan hela tiden.  

Jag hoppas att folk får upp ögonen för människor med 

funktionshinder. Filmen speglade bra hur det är för 

dom. 

Har du en ny karriär som filmskådis? 

”Nej. Skratt”. Vi ser i stället fram i mot att kunna ge-

nomföra spelningar i Wales och London. Eventuellt 

kommer vi att vara med i Musikschlaget i Sundsvall. 

Sida 3 

Text och Bild: Rikard Pettersson 
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Aspagården/Dagverksamheten 
 

De flesta vet väl något om Aspagårdens boende, men vad vet man egentligen om Dagverksamheten? 

Dagverksamheten är en mötesplats för individer med psykisk ohälsa. 

Att ägna varandra en tanke och diskutera olika skeenden över en kopp kaffe eller en kanna thé. 

En livsåskådning inom den samlade gruppen kan vara sådant som får alla att känna en gedigen samvaro 

med varandra. Trots olika livsöden går det alltid att anpassa samtalet efter don och person. Och för dem 

som känner besvär med att ingå i en diskussion går det bra att bara sitta ned och lyssna. 

Det finns alltid personal tillgänglig och oftast erbjuds utflykter i alla dess slag, dock ej kostnadsfritt. 

En liten peng för bensin och kaffe är ett stående faktum eftersom Volkswagen-bussen är inköpt till Aspa-

gården och dagverksamheten. Bensin är dyrt, men det är inte kaffet. Däremot kan kakan vara mer exklu-

siv.  

Det finns också möjlighet att spela olika spel, t.ex. schack eller kortspel av olika slag. Det finns även möj-

lighet att ägna en stund åt kroppen; taktil massage eller en helkroppsmassage i en bekväm massagestol 

där man med musikens inverkan lätt försvinner bort till ett eget paradis eller vart man än vill beroende på 

dagsform. 

För att få chansen att känna av sin livsenergi så anordnar man mer styrda samtalsämnen som förmodligen 

listas upp en tid innan så att alla närvarande har en chans att känna sig delaktiga. 

Knep och knåp – alltså pyssel är väldigt bra för motoriken i fingrarna och det är även bra för huvudet. 

Denna sysselsättning är av en positiv karaktär. Alla kan vara med förutsatt att man har händer.  

Det kockas på fredagar. En vecka innan beslutar man tillsammans med personal vilken maträtt man vill 

bjuda på. Sedan lagar en brukare tillsammans med en personal den bestämda rätten som serveras klockan 

tolv. Alla som vill äta betalar en liten peng. Och efter kaffet tar man tag i disken. 

Ibland går man iväg och tränar på gym eller i badhuset och det är upp till var och en att värna om sitt väl-

behag, om inte, då får man stå sitt kast … 

 

Aspagården är som sagt ett boende, ett gediget stöd för indivi-

der som har svårt att hantera vardagen där ute i samhället. 

Man sysselsätter i stort sett individen på samma sätt som be-

sökaren på dagverksamheten. Och bor man på Aspagården är 

man alltid välkommen att integreras med de andra besökarna 

på dagverksamheten. 
 

 

 

 

Text och bild: Joakim Becker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervju med Carina Lundqvist 
 

Du jobbar på dagverksamheten, är det korrekt? 

Det stämmer. 

Hur många arbetar på dagverksamheten? 

Fem stycken. 

Vad var syftet med att öppna en dagverksamhet? 

Syftet var att det är många som behöver ha en träffpunkt med varierande innehåll. 

Hur länge har dagverksamheten funnits? 

Det öppnade -90 här nere. 

Var du med från start? 

Nej, jag kom -91. Lilianne var med sedan start. 

Hur många inskrivna är det, och vad gör de när de kommer till dagverksamheten? 

Åttio inskrivna. Det erbjuds olika gruppverksamheter: Må bra grupp, Café samt Mat och bakgrupp. 

Jag är ute tre dagar i veckan på ”Vår butik” kommunens lilla affär. Sedan har vi Rås gård, 

Ljungs handelsträdgård där finns Café Flora. Och så äter vi tillsammans på fredagar. 

Är det svårt att samspela med individer med Psykisk ohälsa?  

Nej, det är inte svårare än med andra. Alla individer är olika. Det gäller att hitta ett sätt att 

mötas och bygga upp ett förtroende. 

Hur ser din dag ut? 

Ingen dag är den andra lik. Vi samlas ju alltid på morgonen, men splittras under dagen. 

Har du någon gång känt dig hotad av en våldsam brukare? 

Aaa, det har jag, men inte här. 

Är utflyktsmålen uppskattade? 

Ja, det tycker jag, ett riktigt trevligt forum. Vi gör kvällsaktiviteter också. 

Film och loppis, alltid fullt. Ullared är återkommande; ett trevligt sätt att umgås, att ha roligt ihop. 

Är det svårt att få ihop deltagare till de olika grupperna, eller hur är det? 

Ja, till vissa grupper. Det är ett långt motivationsarbete. 

Vem har rätt att närvara på dagverksamhetens olika grupper? 

Om man har en psykiatrisk diagnos. 

Det har kommit till min kännedom att du gillar att leta svamp i skogarna, är det korrekt, och var är 

i så fall ditt bästa kantarellställe? 

Det stämmer. Avslöjar jag inte. Härligt med skogen! 

Skulle du byta arbete om du fick eller trivs du som aldrig förr? 

Nej, jag byter inte jobb, annars hade jag inte varit kvar så länge som trettio år. 

Har du någon fråga till mig? 

Jag har kännedom om att du gillar hundar! 

Joakim svarar: Ja, det gör jag. 

 

 

Tack Carina! 

Text Joakim Becker 
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Intervju med Angela Palmgren 
 

Hur länge har du arbetat på dagverksamheten? 

Jaa, sen juni 2008, alltså sex år. Min uppgift är att stötta de som går här så de kommer igång med en aktivi-

tet, eller ett socialt sammanhang för att förhindra isolering, psykisk ohälsa och inläggningar. 

Var jobbade du innan? 

Barnhemmet Oasen som behandlingspersonal. På Forellen med utvecklingsstörda äldre, ett gruppboende. 

Inom äldreomsorgen med dementa. Kanberget i Linköping för psykiskt sjuka; ett boende som Aspa fast 

med flera aktiviteter. Slutenvården i Eksjö inom Psykiatrin. 

Det pysslas en hel del. Vilket är ditt favoritpyssel, och är det bra uppslutning till dessa trevliga akti-

viteter? 

Min favorit är att laga mat i olika grupper. Till och från är det bra uppslutning, det är ett motiveringsarbete 

hela tiden fast till matlagningsgruppen är det god uppslutning. 

Hur känns det när du vet att du berört en person som mår väldigt dåligt som sedan går hem i gott 

mod? 

Det känns bra att man lyckats vända negativ tanke då man sitter i stödsamtal, då mår jag bra själv. 

Brinner du för andras välgång? 

Absolut! Det är därför som jag jobbar här. De svaga i samhället brinner jag mer för. 

Då det kockas på dagverksamheten; vilken rätt är den mest delikata? 

Ja du, det finns mycket. Maten är bra överlag. Kockarna är jätteduktiga. 

Vad är det mest fasansfulla du varit med om? 

När en kvinna försökte sticka kniven i sig på ett behandlingshem. Jag hindrade henne. 

Vilken händelse har du upplevt bäst? 

När jag ser att man lyckas med en hel familj … att se glädjen. 

Bakar ni kakorna eller är de köpta? 

Bakar! 

Jag vet att Carina älskar att leta rätt på svamp. Har du ett liknande intresse? 

Ja, Carina och jag älskar att plocka svamp. 

Jag vet också att du var i USA en tid. Vilket var det mest positiva intryck du fick? 

Positivt … vänligt bemött, trevligt bemötande överallt. Värmen i San Diego var härlig. 

Vilket land reser du helst till idag? 

Det beror ju på vad jag är ute efter; Cuba, Thailand, Asien över huvud taget. 

Om du läser, vilken slags litteratur väljer du i så fall? 

Det beror på sinnet. Deckare, verklighetsskildringar. 

Om du fick möjlighet att förändra något på din arbetsplats, vad skulle du göra då? 

Jobba mer utåt med familjer och den biten. Mer hälsa, kost och motion i förebyggande syfte. 

Är det svårt att lämna jobbet när du går hem eller får du det med dig? 

Nej, jag har inte svårt, men förr … när jag såg barnens eländen. 

Hur ser ekonomin ut? 

Inte bra alls. Vi får trolla med knäna för att få ihop det. Vi står inte först i ledet. 

Och sist: Har du någon fråga till mig? 

Varför intervjuar du oss? 

Joakim svarar: Man vet en del om Aspagården men inte så mycket om dagverksamheten. Så jag ville 

lyfta ämnet för att få lite inblick i det hela. 

 

Tack Angela! 

 

Text: Joakim Becker 
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Ett kort svar med Torbjörn Strand 

 
Arbetar du på Aspagården? 

Svar, ja! 

Är du mest på kontoret? 

Svar, ja! 

Jag ser en soffa. Brukar du slappa i den? 

Aldrig! Endast vid rast. 

Var du med sedan starten? 

Svar, ja 1996. 

Det lagas en hel del mat här, är du delaktig i den aktiviteten? 

Svar, ja. 

Vad är din uppgift? 

Min uppgift som skötare är att vara ett stöd, och hjälpa till vid dag-

liga rutiner. 

Är det svårt att motivera brukarna till olika uppdrag? 

Ja! 

Hur många boende är det, och hur sysselsätter ni dem? 

Just nu är det fjorton boende, men vår huvudsyssla är inte att stå för 

sysselsättning utan för vardagssysslor. 

Vem får bo på Aspagården? 

Det bestämmer biståndshandläggare, men det krävs en psykisk 

funktionsnedsättning. 

Är filmkvällarna uppskattade? 

Det finns ej kvar längre, men det var uppskattat. 

Om du hade makt att ändra på något, vad skulle det i så fall vara? 

Att alla kunde delta i meningsfull daglig sysselsättning. 

Jag ser att du gillar mat. Vilken är din favoriträtt? 

Skaldjur och kebabpizza. 

Och sist: Har du någon fråga till mig? 

Är du nöjd med din erfarenhet från verksamheten? 

Joakim svarar: 

Absolut. Utan Aspagården och dagverksamheten hade jag säkerligen varit död eller en fortsatt eta-

blerad missbrukare. 

 

 

Tack Torbjörn! 
 

Text: Joakim Becker 
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En bön 

Herre, jag kan 

 förnimma din närvaro, 

även i djupaste mörker 

 så är det något 

i mitt inre, ett litet ljus, 

 en låga som 

ständigt brinner och ger 

kraft och hopp. 

Jag kan inte förklara 

 det, men ett vet jag, 

Ingen kan släcka mitt 

ljus. 

Du Jesus som är mitt ljus, 

jag har en 

bön till dig, en längtan, 

 ett inre rop 

som ständigt ljuder,  

liksom stora vatten- 

forsars mäktiga brus ej kan 

tystas, kan 

ej heller min inre bön  

förträngas, den 

gör sig ständigt påmind. 

Och min bön är 

att få lära känna dig, 

komma nära dig,  

få vidröra dig, se vem  

du verkligen är. 

Det finns inga ord som kan 

förklara,  

hur outgrundlig du är  

för mig,  

men samtidigt så nära,  

så verklig och  

ljuvlig. Jesus, du är allt för 

mig. 

Text och Bild: Thomas Magnusson 

 En Bön 
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Vänskap 

Jag hade en vän, vännen dog, jag själv blev kvar, 

 saknaden blev stor, ett stort tomrum inom fick mig att 

 gråta, telefonen som jag alltid väntade på skulle ringa 

 tystnade, vad är meningen, ett liv passerar så fort,  

verklig vänskap är när man bara kan finnas och ändå 

 vara uppskattad, vänskap är när ord blir överflödiga, 

 det räcker med att man står tillsammans, man vet var  

man har varandra, jag vet att min vän väntar på mig på 

 andra sidan, han kommer ta emot mig, inga ord 

 behövs, vi är åter tillsammans. 

Text och Bild: Thomas Magnusson 
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Datorer och spel, lite teknisk historia! 

Viste du att… 

1941 under andra världskriget var det en matematiker vid namn Arne Beurling från Uppsala som lyckades 

knäcka Hitlers mest avancerade krypteringsteknik. 

Gunnar Stenudd låg bakom Sveriges första dator BESK och var på sin tid världens snabbaste dator tack 

vare Wiliamsminnet som var det fösta RAM-minnet i värden. 

 

(BESK dator år 1953) 

1960 skulle en dator vid namn D2 ha släppts på marknaden men fick bli inspiration för Datasaab och det 

var på den datorn som ingenjören Göran Sundqvist utvecklade världens första shoot’em up. 

 

(Saab D2 också kallad SANK) 
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När Comendor 64 släpptes 1983 i Europa så såldes det mer än 200,000 exemplar och blev starten för en 

helt ny subkultur: demoscenen. Ale Rivinojas och Håkan Sundell i sin ungdom kallade sig för Computer-

brains och knäckte kopieringsskydden på Comadore 64 spelen och var de första svenska digitala rebellerna. 

Deras intresse skulle senare utvecklas till att göra piratversioner som var bättre än originalen. Det blev star-

ten för den digitala graffittin. Rivaliteten mellan olika grupper blev starten för tävlingar om vem som kunde 

snabbast packa ihop och packa upp ett 64-kodsspel. Man började med demotävlingar och det var starten för 

demoscenen. Demoscenen utgjorde grunden för flera av Sveriges spelföretag och för världens största dator-

festival, Dreamhack. 

 

(Comendor 64, tangentbord och dator i ett!) 

Enligt en studie gjord av Interactive Software Federation of Europé spelar Svenskarna mest tv-spel och da-

tor spel i Europa. Också enligt undersökningen köper Svenskar mest spel per person och 68 procent av för-

äldrarnas attityd anser att barnens spelande utvecklar deras förmågor. 

 

Källa: Level nr 88 

Bild 1 och 2 Källa: http://www.datamuseet.se/utstallningar/digitala-drommar/ 

Bild 3 Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_64 

 

Text: Malin Haglund 

http://www.datamuseet.se/utstallningar/digitala-drommar/
http://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_64
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Årets OS är en av de bättre sen vi började vara med i OS, vi fick hem 15st medaljer,  

endast Turin 2006 var nästan lika bra med 14 medaljer.  

Svenska medaljer, vinter-OS 

 

Årets stora förvåning var att det alpina landslaget inte bärgade en enda medalj.  

Desto bättre gick det för längdskidor, de fick hem hela sju medaljer var av två st guld,  

Den som gjorde det bästa OS detta år var Charlotte Kalla som hämtade hem hela 28 sek i stafetten 

på den sista sträckan, ingen trodde det var möjligt, tack vare detta fick dom GULD. Detta var  

Sveriges första guldmedalj sen OS 1960 i skidstafetten.  Hon fick även silver i skiathlon över 15 

km. Även herrarna fick Guld i stafetten.  

    Svenska deltagare Guld Silver Brons Totalt                       

1908 London 4 1 1 1 3                       

1920 Antwerpen 15 2 1 0 3                       

1924 Chamonix 31 1 1 0 2                       

1928 St Moritz 24 2 2 1 5                       

1932 Lake Placid 12 1 2 0 3                       

1936 Garmich-

Partenkirchen 

32 2 2 3 7                       

1948 St Moritz 43 4 3 3 10                       

1952 Oslo 65 0 0 4 4                       

1956 Cortina 

d’Ampezzo 

58 2 4 4 10                       

1960 Squaw Valley 47 3 2 2 7                       

1964 Innsbruck 57 3 3 1 7                       

1968 Grenoble 68 3 2 3 8                       

1972 Sapporo 58 1 1 2 4                       

1976 Innsbruck 39 0 0 2 2                       

1980 Lake Placid 61 3 0 1 4                       

1984 Sarajevo 60 4 2 2 8                       

1988 Calgary 67 4 0 2 6                       

1992 Albertville 73 1 0 3 4                       

1994 Lillehammer 84 2 1 0 3                       

1998 Nagano 99 0 2 1 3                       

2002 Salt Lake City 102 0 2 5 7                       

2006 Turin 105 7 2 5 14                       

2010 

2014 

Vancouver 

Sotji 

105 

103 

5 

2 

2 

7 

4 

6 

11 

15 
           

OS SOTJI 
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Årets medaljer fördelas för Sverige enligt följande;  

2 GULD - Herrstafett och Damstafett längd 

7 SILVER -Tre Kronor, Damcurlinglaget, Teodor Peterson, Marcus Hellner, Charlotte Kalla x2 och 

Johan Olsson 

6 BRONS - Herrcurlinglaget, Daniel Richardsson, Anna Holmlund, Damstafett sprint och herrstafett 

sprint och Emil Jönsson 

 

Tre Kronor vann alla sina matcher utom den sista finalen emot Kanada där förlorade de med 0-3.  

Henrik Lundqvist höll även Nollan i två av matcherna. Damerna kom på fjärde plats.  

 

Damlandslaget i Curling förlorade finalen emot Kanada med 3-6.   

Herrlandslaget i Curling vann Brons i sin match emot Kina med 6-4, detta var deras första medalj sen Cha-

monix 1924 då tog de silver, åren innan har de som bäst kommit 4 detta var i Vancouver 2010 & Salt Lake 

City 2000. 

 

En person som hade väldig tur detta OS var Anna Holmlund i Skicross, där bärgade hon ett brons efter att 

en åkare åkte ut, men under hennes karriär har hon haft många skador. Hon är bara 17 år med så hon har 

mycket kvar att ge framöver. 
 

I konståkning kom vår manliga åkare Alexander Majorov på 14 plats & det gick inte så bra för vår kvinn-

liga  deltagare Viktoria Helgesson som slutade på 27 plats.   

 

Snowboard Slopestyle, herrar där kom Sven Thorgren på 4 & Niklas Mattsson på 23 plats.  

 

Paralympics 
 

De som ställde upp i årets Paralympics består av 19 deltagare. Det finns fem olika grenar i Paralympics, 

Sverige ställer upp i samtliga grenar. Grenarna är följande; längdskidor, skidskytte, alpint, rullstollcurling, 

kälkhockey.  

Vi har vunnit följande medaljer; Guld i 15 Km fristil, ett silver i herrarns fristil & ett brons i 20 km klas-

sisk, Guldet vanns av Helena Ripa, som bara har ett ben. Silver & brons vanns av Zebastian Modin som är 

blind och åker med hjälp av ledsagare.   

 

Helene Ripa tog i dag emot sin guldmedalj efter Paralympics-segern i 15 km klassiskt. Och det var en 

mycket rörd svenska som fick guldet runt sin hals. I rullstolscurlingen kom Sverige femma.  

 

Kälkhockeyn blev inget roligt mästerskap för Sverige, då de förlorade samtliga matcher, men laget  

bestod endast av 11 st spelare, mot de andra lagen som hade 17 st. Målvakten var Sveriges bästa spelare.   

              

 Av:Joacim Ståhl 
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Någonstans 

Jag lyfter blicken, skådar bortom horisonten. Jag ser färgskiftningar, olika 

 nyanser, fantastiska kombinationer av ljus, mörker och skuggor. 

Platsen vi lever och är till på är fantastisk, jag tror inte på Big bang för ingen  

explosion kan skapa ordning och hela planeten är full av precision och lagar. Jag 

 kan inte låta bli att fundera på hur det kommer att bli när vi alla mötas som  

älskar Jesus i det nya Jerusalem som är smyckad som en brud (Upp 22). Inga  

sorger eller plågor kommer att finnas, Gud själv kommer torka de sörjandes  

tårar, ingen sol kommer att skina för Guds härlighet kommer lysa upp staden.    

I Upp 22:17 står det, Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör 

 det må säga: ” Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta  

emot livets vatten för intet. Amen. 

Thomas Magnusson  
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Våren i Sverige infaller i Sverige första Mars, eller tidigare om det varit  

varmare än +0 - +10 plus i mer än 7 dygn efter den 15 februari.  

Det finns ingen internationell definition på våren då den skiljer sig i världen,  

beroende på hur jorden förhåller sig till solen.  

Våren brukar kännas ankommande när flyttfåglarna börjar återvända till Sverige.  

En av de första fåglarna är sädesärlan,  man märker även att våren brukar vara på väg när 

isen släpper från sjö och hav. 

Floderna börjar fyllas av all smält snö, då uppstår oftast 

så kallade vårfloder, som kan leda till översvämningar, 

vilket har inträffat oftare under 2000-talet än innan.   

Vårens datum i olika delar av  

Sverige brukar vara;  

Malmö: 22 februari 

Stockholm: 16 mars 

Östersund: 11 april 

 Kiruna: 1 maj  

 

Vårens period är mellan Mars till  

Maj på Norra halvklotet  och på södra  

september till november. 

 

 

 

Våren brukar  

associeras med  

återfödelse och  

förnyande  

då alla blommor och 

träd får liv på nytt. 

 

!VÅREN! 

Källa & skrivet av; Joacim Ståhl 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5r
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Jag går i dina sköna gårdar, kan inte få nog, 

Vill bara se mer och mer. 

Jag hungrar efter ditt ord, kan inte få nog, 

Vill bara höra mer och mer. 

Text och Bild: Thomas Magnusson 
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Och lite dikt … 

 

 

 

Att klättra 

på väggarna 
 
 

Likt spindelmannen 

klättrar jag på 

väggarna. 

 

Det är inte alls 

jobbigt. 

 

 

 

 

Det värsta stygnet       
 

Hon ville bestämt 

lappa ihop mig, 

men hon hade bara 

rostig tråd  

kvar. 

Jag sa: Det gör inget. 

Det är lugnt. 

 
När taggtråden 

gled in 

tuppade jag 

av. 
 

 

 Joakim Becker 

Jag är hundra 

och tusenden 

Det finns något i mitt 

bröst som inte ska vara 

där. 

Det är något som 

håller mig vid liv. 

Jag undrar vad det 

är? 

Kanske en evighets- 

maskin, eller rent av 

en slumpgenerator. 



 

 

Delar av årets nya glassar bedöms av tidningen på en poängskala från 1 – 5.  

Vi förväntar oss en god smakupplevelse!  

Trevlig sommar önskar alla från tidningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från: http://gb.se/  

 

 

 

  Magnum Cornetto Lakrits puck Winner taco 

Upplevelse 27 28 26 31 

Konsistens 32 26 28 28 

Värt sitt pris 21 26 21 25 

Utseende 29 29 35 25 

Smak 24 30 25 26 

Summa: 133 139 135 135 
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Text: Joacim Ståhl 


