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Berit är alltid ute. Berit är en sån som har sand i pannan och galonisar fast det inte regnar. Nu vill hon leka
med Flisan. Hon knackar på, ska vi va? säger hon. Men Flisan vill vara i fred och klippa med sin nya sax och
smäller igen dörren. Då släpper mamma in Berit från andra sidan huset. Och just när Flisan ska borsta
tänderna står Berit där.
Hon säger att hon aldrig behöver gå hem och Flisan känner att hon måste lägga sig i soffan och blunda nästan
helt. Till slut hör hon att Berit äntligen öppnar dörren och går. Fast hon kommer tillbaka igen, flera gånger.
Hon har till och med glass med sig, men Flisan säger att hon är allergisk. Resten av dagen bygger Flisan med
kappla, klipper med saxen och är inne och grejar för sig själv. Nästa morgon har hon grejat klart. Saxen ligger
där på bordet och ser tråkig ut. Vad ska hon göra? Flisan tar på sandalerna och går ut.
Hon ska bara kolla lite.
Och där, där är Berit! Det verkar som hon nästan kan vissla. Ska vi va? säger Flisan. Okej, säger Berit. Ett
rollbyte har skett och något nytt börjar. Den till synes oskyldiga frågeställningen "Ska vi va?" rymmer det
mesta; maktbalans, strategi och stora känslor. Pija Lindenbaums fina relationsdrama ställer en rad viktiga
frågor om öppenhet och medmänsklighet.
Ibland regnar det riktigt, riktigt mycket och då behöver vattnet någonstans att ta vägen. Detta handlar om vårt
husbilsliv, våra resor samt mina tankar och funderingar.

Påsken är en tid då man ska umgås med sina nära och kära. Tillsammans utmanar vi alkoholnormen.
Att vaxa bilen är något som många borde göra oftare – men det gäller att ha rätt handlag och bra vax. Slike
biografier kan bli hyppig endret og oppdatert. Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare. Det
gÃ¥r Ã¥t mycket mat och sand pÃ¥ vÃ¥ra katthem och till alla katterna vi matar ute. Vi kommer nu att
påbörja arbetet med att handla upp entreprenör och förhoppningsvis kunna skriva kontrakt med upphandlad
entreprenör under sommaren 2017. Vi finns vid Stadshuset, bara 400 meter från Centralen. 03.
Ibland viss 'fislukt' och allt som ofta ljusgult vatten (järn). Les som vanlig Wikipedia med kritisk sans.
2011 · Hej, Vi har höga värden av järn och mangan samt mycket hårt vatten (22 på skalan). Ibland viss
'fislukt' och allt som ofta ljusgult vatten (järn). Din berättelse kan bli en del av ett nytt och öppet samtal. Din
berättelse kan bli en del av ett nytt och öppet samtal. Vi är specialister på styrning, övervakning och
informationshantering och älskar att ge våra användare bättre överblick och kontroll. Idag säger vi grattis till
Memoria (som tidigare har gått under namnet 2early), som vann gårdagens final i vår artisttävling. På VA.

