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Vattumannen 21/1–19/2
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Fiskarna 20/2–20/3

EÊbcTaËb[Ü_PaTcPa4]ZÜ_X]VbcËVT
I dag är det åter dags för ett
gäng löpsugna långdistansare
från Västerås att ta tåget till
Enköping och springa hem
igen.
Västerås löparklubb ägnar
sig nämligen, enligt vanligtvis
välunderrättad källa, åt aktiviteten Train & Run.
Den här gången har löparna
två alternativ att välja på, enligt den planläggning Rotens
reporter lyckats komma över.
De som klockan 8.40 tar
buss 774 från Västerås centralstation och är framme i Ny-

kvarn 8.58 har dryga halvtimmen på sig att springa norrut
mot Bred.
Där är det sannolikt att de
möter morgonpigga kamrater
som redan 7.52 tog tåget österut och anlände till Enköping
8.08 om SJ och Trafikverket
var nådiga. De ska nämligen
hålla ”5.30-tempo”, det vill
säga springa varje kilometer
på fem minuter och 30 sekunder, de 17,6 kilometrarna fram
till Edsberga i Bred.
Väl hemma i Västerås igen
har de då sprungit fem mil

om de inte förkortat sträckan
genom att ta en genväg efter
Anundshög. De som började
med buss kommer upp i en tremilsrunda.
Det är fjärde Train & Runlöpningen i vinter för vännerna i väst. Tidigare utflykter i
motionens tecken har gått till
Eskilstuna, Kolbäck och
Köping.
När de tog tåget till Enköping förra vintern deltog
tolv löpare. ”Det slår vi väl i
år”, utmanar Västeråslöparen
Daniel Ek.

3dWX]]TaePaeP]Ta
_aTRXb[PV^\cX[[ST]bc^aP
UTbcT]^RWSTcZÊ]]bVP]
bZPQaPXVT]3X]ZÊa[TZZP]^RZbË
UËSXVPccV[Ü\\PPaQTcTc

Väduren 21/3–20/4
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3XccV^SPWd\ÜaVÜa
d]STaeTaZ^RWT]bcaTbbXV
bXcdPcX^]UÜaeP]S[PaSd
cX[[T]Z^\XbZWÊ]ST[bTb^\P[[P
ZP]bZaPccPËc

Tvillingarna 22/5–21/6
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Kräftan 22/6–23/7

AËSQYÜS_Ë&ZPZ^a
Valfläsk i all ära men när det moderata kommunalrådet i Marks kommun, Margareta Lövgren, firade sin 50-årsdag blev det en orgie i
hembakt i stället. Hon bullade upp 7 000 bakverk
fördelat på 25 olika sorter i församlingshemmet
i Kinna i tisdags kväll, där det var öppet hus.
Det var kakor och bullar och bakelser precis
överallt, vet Borås Tidning att berätta.
– Jag tror jag ska öppna kafé i mitt nästa liv,

sade kommunalrådet, som började baka redan i oktober.
Ett annat kakfrälst kommunalråd är Håbos S-märkta
:PZUaÊ[bcP
Agneta Hägglund. Hon ligger
7ËQ^aËSTc
dock lite i lä av Mark-Maggan.
Agneta brukar visserligen enligt vanligtvis välunderrättad källa också baka 25 sorters kaffebröd, dessutom varje år, till sitt traditionella
julfika i Håbo kommun. Men hon nöjer sig med
att bjuda de kommunanställda.
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Lejonet 24/7–23/8
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Jungfrun 24/8–23/9
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Vågen 24/9–23/10
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Skorpionen 24/10–22/11
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Skytten 23/11–22/12
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Stenbocken 23/12–20/1
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EPa\PaPSTa_ËUadbT]ËZTa
Ett handskrivet brev daterat 24 juli 1862 hittade Susann Bollö häromdagen på en åker
nära Morup i Halland.
– Det var torrt och fruset ute så papperet
var alldeles torrt, säger hon till Hallands Nyheter.
Det 150 år gamla brevet var svårläst men bland annat kunde
orden ”kärleksfullt” och ”älskade” uttydas. Avsändarort är
förmodligen Ostende.
Hur brevet har hamnat på den halländska åkern är det hittills
ingen som vet. Varken Susann, Hallands Nyheter eller TT, som
förmedlat nyheten om fyndet till Roten. Men Roten har en teori:
Det kanske helt enkelt var en brevduva som tappade greppet.
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