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Som vi har längtat efter 
de där första sköna 
sommarkvällarna. 

Kunna ta det lugnt och 
smutta rosé i en kvällssol 
som aldrig verkar vilja gå 
ner.

Men knappt har man 
hunnit dra in doften av de 
nyutslagna syrenerna förrän 
sommarhysterin gör sig 
påmind. De ljumma vin-
darna kommer nämligen 

med ett digert uppdrag: 
planera inför alla somriga 
tillställningar. 

Det är examensfester, 
avslutningsfester, midsom-
marfester och grillfester och 
allt ska ske på samma gång, 
helst på samma helg. 

Nu blir det bråttom. 
Klänningar och kavajer ska 
inhandlas, liksom presen-
ter, tårtor och blommor. 
På mindre än en vecka har 

varenda vitt plagg i hela stan 
sålt slut. Blomsterhandlarna 
går på knäna och det finns 
väl knappt en räka kvar i 
havet efter att alla smörgås-
tårtor garnerats.

Det är nu vi går och köper 
de mest knepiga presen-
terna till varandra, sådant 
som man aldrig annars ens 
skulle fundera på, men med 
några varv blågult snöre runt 
funkar det mesta. 

Det är också nu man tar 
på sig de där alltför trånga 
vita sandalerna som gömt sig 
längst in i garderoben, som 
man ägt i fem år och använt 
lika många gånger. Efter 
halva festen kommer man 
ihåg varför.

Lugna stunder med ett 
glas på balkongen har has-
tigt förbytts mot helkvällar i 
Nordstans köpcentrum, rän-
nandes in och ut ur present-
butiker och klädaffärer. 

Sommaren kommer med 
så mycket förväntningar och 
man vill passa på att leva för 
hela slanten. Allt roligt som 
sparats till sommaren ska 
göras nu, på en enda gång. 

För att allt ska bli så bra 
som möjligt krävs nog-
granna förberedelser, inte 
minst när det kommer till 
semesterresan.

Bara en sådan sak som 
ett besök på Apoteket kan i 
dessa tider sluta precis hur 
som helst. Intet ont anande 
traskade jag därför in i denna 
butik fullsmockad med ”bra-
att-ha-i-nödfall-prylar”.

Såhär i efterhand kan jag 
bara gratulera Apoteket för 
imponerande marknadsfö-
ring. Man kan lugnt säga att 
jag är förberedd på vilken 

situation som helst under vår 
två veckor långa USA-resa i 
sommar.

Plåster, skoskavsplåster, 
desinfektionsmedel, medel 
mot åtminstone hälften av 
jordens insektsarter, huvud-
värkstabletter, goda magbak-
terier, vätskeersättning och 
diverse vitaminer var bara 
uppvärmningen. Sedan kom 
krämerna. 

Jag har nämligen en för-
måga att alltid smeta på flera 
lager med solkräm, något jag 
skyller min något hypokon-
driska läggning för. 

Under en husvagnsse-
mester på Öland för några 
år sedan ringer mamma och 
påminner om att jag inte ska 
smörja in mig för mycket så 
att jag inte får någon färg. 
Ni förstår ju. 

Att ägna hela semestern åt 
att ligga och pressa och svet-
tas i en solstol är alltså inte 
riktigt min melodi. Brännan 
har ju ändå försvunnit en 
vecka efter att man börjat 
jobba igen. Bättre att skapa 
roliga minnen istället, som 
inte bleknar lika fort. 

Hur som helst, när man 
sedan står där i kassakön på 
Apoteket med en välfylld 
korg och fasar för vad notan 

ska landa på, ja då får man 
syn på fler ”nödvändiga” 
krämer som solspray, kylbal-
sam och ”after sun”. 

Där rök den semesterkas-
san kan man säga. Det är 
nästan så att man håller tum-
marna för att man råkar ut 
för en rejäl insektsinvasion 
bara för att få användning av 
den där svindyra giftsprayen. 

Det här med semester-
planering har som sagt en 
tendens att gå överstyr, men 
det bästa är nog att planera 
lagom, försöka njuta av 
stunden och låta det bli som 
det blir.

Nog finns det solkräm, 
skoskavsplåster och förmod-
ligen ännu giftigare insekts-
spray även på andra sidan 
Atlanten. 
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VW Passat Variant 
Välj till Metallic

6 500 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,0 – 5,6 l/100 km. CO2-utsläpp 119 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Begränsat antal. Reservation för slutförsäljning.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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Planeringen som gick överstyr

Missa inte vårt sommarnummer v29

Vi är tillbaka på redaktionen 
onsdag 31 juli, första tidningen 
kommer den 7 augusti

Jourtelefon: 0704-92 35 07 

Trevlig sommar!


