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Snart är det sommar! 
 
Denna gång skrivs krönikan på national-
dagen. Från skrivbordet ser jag ett flertal 
blågula flaggor. Mina grannar retar mig 
för att min båt ”Bad Boy” under vintern 
blivit blå och vit så till den milda grad att 
den numera ser ut som finska flaggan. 
Mitt svar är att det är en hyllning till 
grannlandet efter den finska utklassningen 
av Tre Kronor i VM. Canadensaren i huset 
bredvid hoppas på en rödvit båt nästa 
sommar…. 
 
Sommaren är tiden då allt ska göras men 
inte så mycket hinns med. Själv tycker 
jag tiden innan midsommar är bäst. Då 
tror man fortfarande att alla båtturer, 
bad, fjällvandringar och sånt verkligen 
kommer att bli av. Innan midsommar är 
det dessutom ganska myggfritt i norr-
stugan i Siknäs. Under helgen har jag 
faktiskt installerat MegaCatcha Myggfälla 
som vi fick i present av våra barn förra 
sommaren. I fjol hann vi inte använda 
den, men nu är den igång och ska ge full 
effekt när myggplågan är som värst. I 
reklambladet står det att den har ”Bevisad 
effekt i oberoende tester”. Vi får väl se! 
 
Sommarkrönikan brukar vara ganska 
befriad från arbetsprat. Dock inte helt och 
hållet. Noterar att If Metall m fl fack tagit 
ett bra initiativ, i och med deras kampanj 
”Noll Tolerans mot dödsolyckor”. Jag 
tycker att det är både självklart och på 
tiden att vi gör något åt olyckorna i all-
mänhet och dödsolyckorna i synnerhet. 
Arbetsmiljöverket, Prevent, de olika 
facken, arbetsgivare, partier, högskolor, 
konsulter m fl borde gemensamt kräva att 
alla olyckor utreds ordentligt. Detta i syfte 
att se till att de inte händer igen. Lämna 
bort era särintressen för denna viktiga 
sak!  
 

 
 
 
Vägverket (nu Trafikverket) fick mycken 
kritik för sin nollvision som kom för några 
år sedan. Men faktum är ju att trafikdöden 
har minskat kraftigt. Skulle tro att den 
procentuella minskningen vida överstiger 
motsvarande minskning av arbetsplats-
olyckorna. Fackens initiativ är ett mycket 
bra initiativ! 
 
Efter sommar kommer höst och en ny 
säsong. Det stora intresset för arbets-
miljöutbildning tycks fortsätta. Redan nu 
är de flesta dagarna uppbokade så det 
gäller att vila riktigt ordentligt i sommar. 
Att barnbarnen ska få sig en åktur i båten 
är självklart. Undrar vad Bad Boy heter på 
finska? Fast det betyder väl otur att döpa 
om en båt? Elisabeth Georges senaste 
deckare ligger och väntar på läsning 
under långa ljusa sommarkvällar. Om 
MegaCatcha fungerar kanske man kan 
sitta ute. Jag har också lovat dottern att vi 
ska åka upp till Kiruna och göra ett 
gruvbesök. Det hör faktiskt till allmän-
bildningen att besöka Malmfälten i norr! 
Den svenska industrialiseringen har sin 
vagga här. 
 
Nästa krönika kommer den 12 augusti. 
Då ska jag berätta om bästa sommar-
minnet. Skicka gärna förslag! Till dess vill 
jag önska alla läsare en riktigt bra, varm 
och skön sommar! 
 
”Nu är det sommar nu är det sol, nu är 
det koskit… ” (Sommarkrönika 2007, citat Melina, fyra år) 
 
Sommarhälsningar! 
                                
Janke  Wikholm   

Finska flaggan? → 


