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Jul i kommunhuset - en julhälsning från Jonas Karlsson I Jonas Karlssons finurliga julhälsning skildrar han
med sin sedvanliga pricksäkerhet och med ett stort mått av humor kontorslivets vedermödor under några
hektiska veckor i december. Det lackar mot jul i kommunhuset och ledningen diskuterar hur de ska kunna göra
något festligt med husets fasad. Trots nedskärningar och stundande eventuella varsel är alla överens om att det
vore trevligt att i år överraska med en spännande julhälsning för att sprida lite glädje till kommuninvånarna.
Något speciellt och lite extra läckert, dock med noggranna krav på nollbudget. Snart bjuds lokalpressen in för
att dokumentera projektet som vittnar om den fina lagandan som råder i kommunhuset. Men julpyntningen
visar sig vara svårare att genomföra än man först har trott. När Gunvald på fritidsförvaltningen har svårt att
förstå vikten av att samarbeta förbyts julglädjen till regelrätt krigsföring. "Jag bara älskar God Jul! God Jul är
så förhöjd, så dramaturgiskt konsekvent och skickligt genomförd att inte en scen, en mening eller ett enda ord
ligger fel. (...)på pricken och prickfritt berättat." Borås Tidning
00 - Kan det möjligen på att jag är en starkt introvert person. Följ länken för att se novellen i sin helhet:
http://www. se/15946/jul-semester Julafton har passerat och de flesta av oss har säkert njutit av både god mat
och härlig gemenskap, för visst är julen en härlig fest att fira i vår mörka del av världen. Storm på Lugna
gatan innehåller allt från springande tomtar och pepparkakshusbyggen till varulvsgropar, julpyntstölder och
baklängesord. 04. Krönika. Det var ett väldigt exotiskt land med djurälskande invånare, började han sin
berättelse vid återkomsten till sin hemby. Men vägen dit är inte den vanliga. En riktigt god jul. Hallå

världen. sexiganoveller. Med hjälp av övernaturliga krafter får den rike och elaka affärsmannen Scrooge en
läxa, som på juldagsnatten förvandlar honom till en riktigt god människa. Följ länken för att se novellen i sin
helhet: http://www. 52 ( 25 – 29/12 ) Må Felanmälan & kontoret har stängt.
Hej jag håller med Linnea. V. Borde gå att överklaga. Några nyårsaftnar har jag haft förmånen att sitta vid
ett bord där det varit en tyst men tydlig överenskommelse att var och en i tur och ordning och med gott om tid
bereds tala om året som gått. V. Hallå världen. Rollerna spelas av bland andra Cecilia Forss, Henrik
Johansson, Johan Rheborg. Sensationell debut om våld mot kvinnor Dödstvätterskan är en stark berättelse om
en extremt utsatt flickas liv, om hederskultur och mäns våld mot kvinnor. Gå på julmarknad, julshoppa, se en
julshow, lyssna på julmusik, ja här finns det mesta.

