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Januari 
På årets första arbetsdag börjar Gunilla på nya jobbet – Aleris. 
Det är kallt och snörikt så vi hinner besöka Viksjö Golfklubb flera gånger – 
för att åka längdskidor. 
Matilda börjar experimentera med hårfärger – blir svarthårig.  
Amanda fyller 11 år och har ”sova över kalas”. 
 

Februari 
Pontus åker på sitt första copyparty på tio år – i Göteborg. Tvåhundra 
datornördar med retrodatorer. 
Massor av snö, och när den smälter i slutet av månaden så river den med 
sig hängrännan på ena sidan huset. (När detta skrivs i slutet av December 
är den fortfarande trasig – pinsamt!) 
Gunilla åker tjejvasan tillsammans med nio andra ”spångamammor” 
 

Mars 
Flickorna Berg + Thea är med mormor och morfar i 
Ljusne. 
Gunilla följer med Pontus på tjänsteresa till Kairo – 
tjejerna passas en vecka till av mormor. Vi hinner 
beta av stora museet (med Tuthankamon) och 
Nilenvandring första dagen innan arbetsveckan 
börjar. Pontus deltar i mötet, Gunilla jobbar på 
distans. Sista dagen innan hemresa ser vi 
pyramiderna, Sakkara, papyrustillverkning, 
parfymdoftning, Ramses II statyn i Memphis och 
en massa annat. 
I Enebyberg var vi på gourmet på temat 
”triathlon”. 
Besöker Skåne och hälsar på barnens nya kusin – 
Oskar! Tjejerna ser Grease – den svenska musikalen.  
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April 
Påsksemester i Vemdalen med morbror Johan. 
Stannar en natt i Ljusne på vägen upp för att 
fira påsk inklusive årlig påskbuffé i Sandarne.  
Gunilla med på nåder – jobbar i princip heltid 
på distans med ett antal anbud, så det blir inte 
mycket åkt för hennes del. Samtidigt är Matilda 
är med scoutkompisarna i Åre. 
Pontus börjar en ”VD programmet” - en 
kondenserad MBA utbildning. 

20 årsjubileum sedan Pontus & Gunilla ”blev ihop” firades 
med Jubileumsbal med Juridiska föreningen i Lund. 
Kvällen räddades av Henrik, som kunde låna ut ett par 
frackbyxor som ersättning för de utlagda och nystrukna 
Pontus glömt kvar i Spånga. 
Månadens suraste utgift: Jourutryckning från 
”rörpularen” som fixade stoppet i avloppet. 
 

Maj 
Matilda och Thea serverade när Johannas 
mamma fyllde jämnt. Amanda har dubbla 
avslutningar på sina två danskurser. Den ena i 
Farsta, då vi passade på att visa barnen var 
familjen bott tidigare (Nordmarksvägen). Den 
sista snön försvinner äntligen från ängen vid 
Flysta. Ida tycker balansbrädan är för enkel – 
snurrar några varv och blundar innan hon 
balanserar. Resultat – mycket blod och ett ärr på 
läppen. Fyndar en cykel på Blocket åt Amanda - i 
Huddinge. Storbrand i Spånga drar storpublik. 
Matilda spenderar all ledig tid hos Johanna och 
hennes kattungar. Vill ha, vill ha, vill ha – attans 
pappa Pontus är allergisk. Gunilla besöker Simrishamn på tjänsteresa. 
Juni 
Skolavslutning. Pontus skall spela golf med sin gamla 
kollega Tomas. I tid till klockan 06.00 men dessvärre en 
dag för sent. Den årliga släktfesten för ”Lillys barn, 
barnbarn, och barnbarnsbarn” i Ljusne. Mycket mygg 
men i övrigt lyckat. Kombinerades med Idas 
födelsedagskalas. 
Amanda åker till Olivia i Staffanstorp och stannar en 
vecka samt representerar familjen på kusin Oskars dop. 
Gunilla, Matilda, Gun och Åsa cyklar Tjejvättern – blåser 
som tusan vilket gjorde första halvan till pin motvind 
men andra halvan en lång ”länsbog”. Kör ”strax över 
hastighetsgränsen” för att vi skall på vars en 40 års fest; Pontus på Jacobs och Gunilla på Elis. Amanda kommer 
tillbaka, med både Olivia och Helen i släptåg för att bevittna Kronprinsessbröllopet. (Killarna i Hässelby hos Harr  
och dricker finsk öl samt äter korv). Pontus besöker Barcelona och hinner denna gång faktiskt turista lite.  
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Facinerad av Sagrada Familia och Gaudi. Träffar Peter och 
hivar en bägare! Gunilla och tjejerna åter till Skåne dit Pontus 
kommer direkt utan att passera Spånga. Midsommar i 
Staffanstorp – ingen större högtid bör firas utan Helen & 
Henrik. Matilda lånade med sig Desirée. 
Brådis tillbaka för att vara på Julias konfirmation och sedan 
åkte Matilda och morfar till Kålmården för att klappa vargar. 

Juli 
Verandan smyckas med en ny möbel – en utesoffa.  
Stopp i gästtoaletten sedan Pontus spolat ner ett 
”toablock”. Det går inte att plocka bort utan att avlägsna 
stolen, som inte går att göra utan att stänga av vattnet 
och då är det lika bra att renovera! 
Norrlandssemester med Familjen Råbom-
Gerdtsson.Ohyggligt varmt i hela landet – enda dåliga 
vädret var under det regnmoln som någon av oss släpar 
med sig till Frösön och Åre. Gunilla lyckades bestiga 
Åreskutan utan att kissa på sig – 37 år efter det tidigare 
misslyckade försöket! Trevliga två dagar på Jamtli, besök 

på gården där 
Pontus Farfar 
Sven växte 
upp. 
Stannade på 
Döda Fallet 
och 
Thaipaviljong
en på vägen 
hemåt. 
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 Bråttom tillbaka eftersom Matilda och 
Amanda skall på scoutläger. Ida anslöt 
några dagar senare till samma 
scoutläger. Rasmus, Helena, Lovisa och 
Oskar kom på besök och lånade huset. 
Familjen Berg åkte till Skara Sommarland, via Västervik - 
närmaste vägen ;-) –till familjen Månsson-Erntells 
sommarhus. På Skara Sommarland vad det en dag med 
badväder – då badade vi – och en dag med strilande regn 
– då var vi på karuselldelen. På väg till nästa anhalt – 
Göteborg, passerade via Ullared (och fyndade), Gunillas 
kollega Amy och Varberg. Innan månaden var slut hade vi 
hunnit med ett besök på Liseberg med ”kusinerna” Ellen, 
Johanna och farfar. 
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Augusti 
Månaden började med en andra dag på Liseberg. Skall man göra det skall man göra det ordentligt. Denna 
gång med Ellen, Johanna och Henrik, som precis kommit hem från England. 
Amanda och Matilda byter rum, och båda passar på att måla och”fiffa om dom”. Ellen tävlar på Lilla DN Galan 
så hela familjen Stübner besöker Spånga. På väg till Skåne – IGEN. Pontus spelar golf med männen i Klanen 
Persson på Romelåsen.  Sköna dagar i Ensligheten – familjen Perssons nya sommarhus. Besök i Smygehuk. 
Pontus födelsedag firas i Ljusne. 

September 
Månaden inleds med P-Floydkonsert i Dalhalla med Familjen 
Eckerblad. Övernattning i Leksand och sedan bums hem för att ätas 
surströmming hos familjen Franzé. Val 2010 – hälsar på Gun som står 
och delar ut nitlotter utanför vallokalen. Gunilla ”hämtar ut” 40 
presenten från tjejkompisarna; SPA på Hasseludden med sagda 
tjejkompisar. Cykelfest med tema ”Surf’n’turf” – inte Gunillas 
favorittema (i egenskap av skaldjursallergiker) men festen var i vanlig 
ordning oerhört lyckad.  Såg terrakottaarméen på Östasiatiska 
museet.  
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Oktober 
Pontus en vecka i Amsterdam.  Väl hemma åker han med Peter 
”Trasan” och tar ett sista farväl av den gemensamma kompisen 
Gunnar ”Jerry” Kålbäck. Bergs håller Gourmet på temat ”utvalda 
favoriter”. Besöker Hem och Villamässan där en ny tvättmaskin 
inhandlas sedan den gamla gått sönder. Månaden avslutas med att 
familjen sätter sig på ett plan mot Paris tillsammans med Gun & 
Ingvar. 

 
November 
Höstvecka i Paris där ett flertal av de kända attraktionerna avverkas. 
I vanlig ordning när Pontus är i Paris med ett sällskap, så är det 
någon som kräks – denna gång Amanda. 
Eiffeltornet, Sacre Coeur, Triumfbågen, Pere Lachaise kyrkogården 
(Jim Morrisons, Edith Piaf, Oscar Wilde, Moliere med flera), 
Louvren, Notre Dame och massor av mil i tunnelbanan.  
Allhelgona var riktigt kall – vi hälsade på alla i Stockholmstrakten; 
Sven-Erik, Maj, Lilly och Gösta. Anders fyllde 40 och så klart var vi då 
i Hillerød för att fira. Gunilla firades morgonen därpå och sedan när 
vi kom hem. 
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December 
Hjälp – är det redan december? Mycket på jobben, mycket i skolan. Amanda 
antagen till tävlingsdans, Matilda gör modelljobb, och fyller 16 samma dag. 
 
Glöggfest hemma, hos grannar , på jobben, hos Faster Kerstin och julfika hos 
scouterna och skolan. Gunilla besöker Vimmerby två dagar och blir 
”bestulen” av SJ på en massa dyrbara timmar. 
 
Engagemang på Spånga Julmarknad i fyra olika stånd, avhandlas i 37(!) 
mottagna mail som fyller de privata mailboxarna. 
 
Resten av året kommer att innehålla Jul i Hjärnarp, middag i Veberöd, besök 
i Ensligheten, besök i Staffanstorp och en grand finale i form av Nyår i 
Hillreød! 

 


