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Berth & Kate

Vilken jul det blev 2015.

Elin och Tom fick en resa till Stockholm
med båda sina föräldrapar och den
ägde rum i februari då
var i Stockholm och spelade.
Det blev en rolig helg.
En helg i Sälen blev det också,
tillsammans med Mats och Lise-Lotte.
Skönt att få åka skidor och att Kates
knä höll måttet.

Landet var väl förberett för att hysa 18
personer. Altanen hade vi isolerat
golvet och lagt lager med mattor på.
Väggarna blev också isolerade och så
hängde vi tyg för fönstren.
Sen hade Krister fixat mysbelysning så
det blev verkligen bra och kändes inte
trångt.

Kate stiftade bekantskap med iTrim
tillsammans med sin syster Ewa. Det
blev en tuff start på året och det nya
livet. Träning på gym minst
två gånger i veckan och mer
egen träning utöver det minst
två gånger i veckan. Och så
får man inte äta vad man vill!!

Sötsaker går fetbort, nu
grönsaker
och
kött
handflatemetoden.

är

det
enligt

Vi blev ett härligt gäng som kopplade
av i solen på strand och vid pool.
Stränderna väster om St Tropez

Men en sån här livsändring ger
resultat, efter 6 månader hade det
tappats 7 respektive 18 kg. Nu gäller
det att fortsätta på samma bana.

På hemvägen besöktes Annecy, en
underbar liten stad, och även Geneve
och Bern fick besök av den svenska
golfens folk.

var det bokat stugor på
campingen Les Tournells på
franska rivieran för alla p-sons som
ville med.
Elin och Tom följde med Berth och
Kate i bilen och stannade i Chamonix
på vägen ner. Ett besök på toppen
Aguille du Midi och andra vackra
fjällvyer sparades på näthinnan för all
framtid.

Väl hemma igen gällde den svenska
sommaren med rusk och regn. Vi firade
två 75 åringar, Elsie och Sten samt en
50 åring, Krister och en 30 åring,
Christian, med var sitt öppet-hus-kalas
på landet i regn. Vädret till trots
verkade gäster och firare nöjda och vi
kunde glädja oss över den fantastiska
altanen på landet.

I juni

Montreux, en stad vid Genevesjön med fantastisk utsikt

Björn, Cathrine, Alva och Krister flög
ner och det gjorde även Eva och
Svante Söderberg samt Oskar och
Rebecka.

brukar alltid få en
plats i detta brev, så
även i år. Huset i
Fiskebäck har fått del av omsorgen.
Alla sovrum har fått ny färg/tapet och
även nya golv, det kändes bra.
Verandan på framsidan blev utbytt och
färgen på utsidan huset blev beige i
stället för grön. Vi fixade även till en
större parkering vilket var välbehövligt.

NEW YORK
Efter 6-7 veckors jobbande sen förra
semestern var det dax för en vecka
ledigt igen.
Denna gången skulle det bockas av på
"the bucket list" - New York!
Agneta och Hans följde med.

Stegräknarna
nådde topprekord
på
mellan 20000
- 30000 steg
om dagen. Vi
tog
tunnelbanan
till
Central Park
varje dag och
gick
sedan
söderut
tillbaka
till
hotellet.

Christian och Jacqueline
har haft ett
spännande år.
De renoverade
sitt kök (medan
de bodde i det)
och golvet i
Sakarias rum.
Sen sålde de
lägenheten
med god vinst
för att köpa
farmor Gunvors
hus i Påvelund.

Agneta, Hans, Berth och Kate i New York

Man får se mycket när man går och det
finns några vägar att välja på mellan
Central Park och södra änden av
Manhattan. Solen sken och värmde
upp till ibland 32°

Sakarias stormtrivs i
egen trädgård.

ABIGAIL

På vägen hem mellanlandade planet
på

I S_L_A N D
och då fick det plats en dagsutflykt på 8
timmar, något som verkligen kan
rekommenderas. Vi fick se mycket och
guidades engelskt på ett mycket roligt
sätt av en man som bott i Sverige i två
år och kunde flytande svenska.

Så fick vi en ny familjemedlem. Den 23
september föddes Abigail och Sakarias
fick en lillasyster. Det är skillnad att
vara farmor och farfar för ett barn
jämfört med två barn men de gamla
takterna sitter i.

Trettondagsvägen 2

Edinburgh

Christian och Jacqueline köpte huset
och inflyttning blev det sista helgen i
oktober vilket innebar mycket städande
och bärande för övrig släkt.

Nu
höll
jag
på
att
glömma
valborgshelgen i Edinburgh.
Elsie och Sten fick en resa av barn o
barnbarn till Edinburgh och fick
sällskap av Berth och Kate. Edinburgh
är kallt på valborg, men en trevlig stad
att besöka.

Krister som bodde i huset flyttade hem
till Toppvägen i väntan på inflyttning i
sin
nyköpta
2-rumslägenhet
på
Monsungatan vid Eriksbergsdockan
(ledig 20/12).

Katten Tindra som hunnit bli drygt 8 år
är en älskad familjemedlem framförallt
hos barnbarnen. Denna hösten blev
hon ordentligt sjuk, men efter tre
veckors sprutmatning repade hon sig
och kommer nog att glädja barnbarnen
och sällskapa oss ett tag till.

Nu väntar lilla julafton i Fiskebäck den
19 december med hela familjen P-sons
och en stillsam jul på landet med
(endast) 5 personer eftersom övriga Psonar tillbringar sina jular lite utspritt i
Sveriges land.

