Huddinge december 2004
Jaha, då var det dags igen… Nyss var det sommar och snart är det väl sommar igen
men först ska vi fira jul! Tyvärr ser det inte ut som att vi ska få en vit jul i år. Utanför fönstret
är det mörkt och regnigt – burr. Vi har dock haft drygt en veckas vinter med 4-5 dm snö och fint
väder i slutet av november till glädje för alla barn.
2004 var året då Lindström junior ver 2.0 kom till världen. Den 1/6 kl 20.50
driftsattes den senaste releasen. När produktionssystemet kopplats ifrån och ver 2.0 övergått
till driftfasen kunde vi konstatera att alla delsystem fungerade optimalt. Ett visst läckage och
en del missljud var dock medtaget som en operativ risk redan på designstadiet. Vi räknar med att
dessa problem försvinner med tiden men istället ersätts av vissa tids- och kostnadsrelaterade
problem. Dessa nackdelar uppvägs dock med råge av att ver 2.0 ”ler” (jmfr. ”skrattar”, ”kittlar”
el. ”busar”). Slutsatsen blir alltså att ver 2.0 är en lönsam investering ur ett subjektiv,
”känslomässigt”, perspektiv. Själva leveransen gick smidigt på 30 min, dvs något längre tid än för
ver 1.0 och några dagar efter tidplanen…
Ver 2.0 döptes till Anders Edvin Jakob vid stranden på Torsö en härlig sommardag
i augusti.
Om vi tar året från början så var det mycket snö och mycket is förra vintern med
mycket pulkåkning och långfärdsskridskor.
Vi var på Torsö större delen av sommaren. Juni var som vanligt kall och regnig men
sensommaren var riktigt härlig med mycket sol och bad. Några småutflykter hann vi med; till
Tivoli i Köpenhamn, Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Barnens Gård i Karlskrona bl a. De två
senare rekommenderas varmt till alla barnfamiljer!
Hösten försvann på något sätt m h a två barn – man hinner inte direkt sitta ner och
läsa en bok om man säger… Jesper tycker jättemycket om sin lillebror, men som alla storebröder
kan han vara lite hårdhänt ibland. Vilket dock Jakob inte verkar ha förstått eftersom han
skrattar åt det mesta storebror företar sig. Risk finns att det blir hårdare tag nu när Jakob
lärt sig krypa – ”lillebror får inte ta mitt tåg”…
Clarita och busarna var nere hos Kersti i november och kollade in hennes nya
lägenhet i Calahonda. Lägenheten är jättefin och utsikten underbar.
I början av december åkte vi på en helgtripp till Åbo och bodde på hotell Caribia
med tillhörande äventyrsbad med flera pooler och vattenrutschbanor – kul, kul!
Clarita har nu varit hemma ett halvt år och ska snart lämna över stafettpinnen till
Björn som ska vara hemma mellan mars och augusti. Förhoppningsvis får Jakob börja på dagis till
hösten.
Jesper stortrivs som vanligt på dagis och har många kompisar. Den rödlätta Jakob
har två lägen – jätteglad eller jättearg (=hungrig). Han är ett riktigt matvrak och har redan
passerat niokilosgränsen. Slå den viktökningen den som kan!
Julen firar vi med släkt och vänner. I år kommer visst tomten till Minneberg där
Tinas föräldrar bor. Om han lyckats uppbringa en cementblandare är något osäkert men Jesper
hoppas…
Avslutningsvis slår vi ett slag för vår hemsida med foton mm på
www.global-bear.com. Sidan är någorlunda uppdaterad.
Med dessa rader önskar familjen Lindström er alla

En riktigt God Jul & Gott Nytt År!

