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Tammikuun lopulla Anders Brasa palkkasi halpahalli Maxi Magasinetin kopiointikeskukselle toisen 
painajan koska Leonard on aivan yksin ja kopioitavaa piisaa. Hänen olisi mahdoton ottaa vapaata.  
Vastikään hänen kollega Roy Lily palasi takaisin edelliseen työpaikkaan Östersundin kunnanpainolle. 
Leonard itse järjesti Roylle paluun entisiin hommiin, ettei tarvitsisi kuunnella ainaisia metsästys- ja 
kalastusjuttuja. Nyt hän on yksin halpahallin kopiointikeskuksella ja viihtyy hyvin mutta huonona 
puolena on, ettei hän voi ottaa vapaata silloin kun haluaisi. Jos hän ei olisi töissä, niin silloin Maxi 
Magasinetin mainoslehtiset jäisivät painamatta. Anders ei millään ehtisi kopioimaan ja johtamaan 
firmaa. Pojalla on oma huutokauppafirma hoidettavana. Tytär istuu firman konttorissa laskujen parissa.  
 
Vuodenvaihteessa Leonard Lövsal sai uuden tittelin; Kopieringstekniker eli kopiointiteknikko, 
kopiointipäällikkö ja siitä hän on todella ylpeä. Hän suunnittelee vakavissaan muuttaa Hallonbon 
pitäjään, jotta olisi lyhyt matka töihin.  
Hallonbon länsipuolelle on alettu rakentaa omakotitaloja. Korttelit muodostaa valtavan hevosenkengän 
kuvion eikä se ole mikään sattuma vaan halutaan tarkoituksella tehdä Hallonbon alueesta erikoinen. 
Koko Hallonbosta ei suinkaan tule hevosenkengän muotoista vaan ainoastaan läntinen omakotialue.  
Maxi Magasinetin pohjoispuolelle on kaavoitettu yhdyskunnan keskusta, joka tulee saamaan 
ruutukaavan. Halpahallin ja keskusta-alueen väliin tulee rautatieasema, joka pyritään rakentaa puusta, 
jotta alueesta tulisi ympäristöystävällinen.  
 
Tammikuun lopulla kopiointikeskuksella aloitti nuori vaaleatukkainen pitkäkasvuinen Samuel Karlsson, 
joka sai kopiointiassistentin tittelin. Hänen työtehtäviin kuuluu muun muassa rei'ittäminen, nitominen 
sekä lomittajana oleminen. 
Samuel asuu Åressa päin ja sen vuoksi Leonard vitsaili, että hänellä on vähän ennakkoluuloja 
årelaisista ja kysyi jos tämä tuntisi Roy Lilyä jota Samuel ei tuntenut, sillä hän on suurin piirtein 
Valterin ikäinen ja on aktiivinen paikallisessa helluntaiseurakunnassa.  
Roy ei voisi ajatellakaan mennä kirkkoon saati sitten helluntailaisten hommiin. Sama on myös 
Leonardin kohdalla.  
Samuel ihmetteli, että mikä ihmeen Roy Lily, johon Leonard: "Juu, se on vaan yks paksu painaja… 
mun entinen työkaveri joka syö kuin hevonen ja on hyvin itsepäinen…" ja nauroi päälle. 
Samueliakin nauratti koska hänen mielikuvitus lähti liikkeelle; mahtaa se Roy olla melkoinen äijä, 
ajatteli Samuel Karlsson. 
 
Samuelilla ei ole ajokorttia, ja sen tähden hän käy töissä bussilla. Vastikään on valmistunut Hallonbon 
bussiasema aivan kävelymatkan päähän halpahallista, tosin rautatien toisella puolella.  
Bussiasemalle menee muutama linja-autovuoro päivässä mutta vuoroja tullaan lisäämään sitä mukaan 
kun ihmisiä muuttaa alueelle. 
 
Nyt vuodenvaihteessa Hallonbossa aloitti saksalainen ruokakauppaketju Lidl jonka paikallinen 
omistaja on Stefan Påsesson. Hän päätti ottaa riskin ja perustaa Lidlin näinkin syrjäseudulle mutta 
vaistoaa, että Hallonbon alue kasvaisi jopa pienen kaupungin mittoihin. Epäilijät naureskelevat 
persettään repien mutta Stefan viis välittää ilkkujista. Heti kaupparakennuksen valmistuttua hän 
rakennutti itselleen omakotitalon Hallonbon lounaispuolelta. Aikaisemmin hän asui Östersundissa 
Kronhallenin läheisyydessä korttelissa jota kutsutaan kansansuussa Laxareniksi. Tämän vuoksi hän 
tahtoi, että Hallonbon lounainen omakotialue nimettäisiin samoin. Siinä hän onnistui koska joku nimi 
on tälle tulevalle omakotialueelle annettava. Stefanin Lidl myymälä tulee melko lähelle halpahallia eli 
kaksi halpaa kauppaa lähekkäin. Kaupat eivät kilpaile keskenään koska Lidlihän on ruokakauppa kun 
taas Maxi Magasinet on sekatavarakauppa, jossa on myös kuivaelintarvikkeita.  
Hallonbon keskustaan tullaan kohta puoliin avaamaan useita pienempiä kauppoja, joista suurimmat 
ovat Åhlénsin tavaratalo sekä isompi Konsumin myymälä. Kyseiset kaupat tulevat sijaitsemaan 
keskustan pääkadun varrella, joka on nimetty Affärsgataniksi eli kauppakaduksi. Rinnakkainen 
keskustan pääkatu on Nordens gatan. Metsäpuroa ollaan hieman leventämässä jotta sadevesi valuisi 
paremmin puroon eikä olisi tulvan vaaraa. Puron yli on vastikään rakennettu kaksi siltaa, joista yksi on 
torin kupeessa ja toinen keskustan länsipuolella. Läntisen sillan luokse suunnitellaan 
pienvoimalaitosta, joka tuottaisi sähköä katuvaloihin. Sillan alapuolelle on jätetty puistomainen 
saareke, jossa voisi vaikkapa onkia, sillä puroon tullaan istuttamaan taimenia.  
Läntisen sillan pohjoisrannalla on Brasojen kartanot, joista Valterin talo on tyhjillään, sillä hän on 
muuttanut tyttöystävänsä luokse Ystadiin. Todennäköisesti Valterin talo tullaan myymään.  
Viviannen kartano sijaitsee aivan läntisen sillan pohjoisrinteessä, josta tulee hienot näkymät 
purosaarelle sekä tulevalle minivoimalalle. Andersin kartano on hieman kauempana.  



Valter ja hänen tyttöystävä Nora asuvat huutokaupparakennuksessa pienessä Älgmon pitäjässä, joka 
sijaitsee Ystadista itään. Älgmo on niin pieni, ettei sitä ole merkitty karttoihin mutta huutokauppakamari 
tulee nostamaan Älgmon kaikkien huulille. 
Valterilla on huippusalaisuus, jota hän ei paljasta edes rakkaalle Norallekaan eli hänellä on kohta 
yksivuotias Jenna tytär, jonka hän siitti serkkunsa kanssa vähän ennen Noran tapaamista. Valter ja 
serkkutyttö Jennie päättivät olla koskaan paljastamatta kenellekään Jennan isää vaan olettavat 
kaikille, että isä olisi Jennien poikakaveri Daniel Björklund. Ihme kyllä, kumpikaan, Jennie eikä Valter 
tunne yhtään omatunnontuskaa valehtelusta rakkailleen.  
Valter yrittää välttää tapaamasta Jennietä koska tämän kosketus on kuin ruutitynnyri. Jennien ei edes 
tarvitse koskettaa vaan olla läsnä kun Valteria alkaa himottaa. Jennien nimi on vahvasti erotisoitunut 
Valterin mieleen. Onneksi myös tyttöystävän nimessä on Valterin mielestä vahva eroottinen lataus.  
 
Valter ja Nora ovat palkanneet huutokauppa-apulaiseksi pitkän ja laihan miehen nimeltä Mark, joka on 
kätevä käsistään. Ensimmäiseksi hän päätti rakentaa huutokaupan portille asiakasvessat. 
Miestenpuolelle hän maalasi Valterin muotokuvan ja naistenpuolelle Noran kuvan. Sitten Mark teki 
kauko-ohjauksella avautuvat portit, ettei tarvitse mennä ulos niitä avaamaan.  
 
Kesäkuun alussa Maxi Magasinetin postiosastolle palkattiin vihdoinkin postinlajittelija, eräs lihavahko 
viisissäkymmenissä oleva Kristina Johansson, joka on aiemmin ollut Östersundissa keskuskeittiöllä, 
mutta sieltä hänelle tuli olkapää kulumia eikä enää kykene raskaaseen suurkeittiötyöhön. 
Keskuskeittiöllä työ oli todella rankkaa kun joutui kantamaan painavia peruna- ja sokerisäkkejä.  
Työnvälityksen uudelleenkuntoutusosasto ohjasi hänet Maxi Magasinetin postiosastolle, jossa on 
kevyempiä hommia kuten mainoslehtisten postittaminen sekä tavaralaatikoiden vastaanotto.  
Leonardilla ja Kristinalla on yhteisiä tuttuja, nimittäin edesmennyt Marie Mugg. Marie oli kuolemaansa 
asti Östersundin kunnan vahtimestariosastolla. Hän menehtyi keuhkosyöpään kun oli kova 
tupakoimaan eli vuoden 2000 alussa hän poltti sen vihoviimeisen savukkeen.  
Kristina suunnittelee muuttoa Hallonbohon, jotta työmatka lyhenisi.  
 
Halpahallin eteläpuolelle ollaan kaavoittamassa omakotialuetta, joka tullaan nimeämään Lövmoksi. 
Keskelle Lövmota on suunnitteilla näköalatorni maamerkiksi.  
Kesäkuun puolivälissä halpahallille palkattiin kiinteistönhoitaja, eräs lyhytkasvuinen Janne Pettersson. 
Syyskuussa Maxi Magasinetiin palkattiin neljä siivoojaa, jotta paikat pysyisi siisteinä.  
 
Syyskuun puolivälissä Valter osallistui muutaman viikon tietokonekurssille, jotta oppisi lisää 
tekstinkäsittelystä sekä kotisivujen teosta, sillä hän haluaisi huutokaupalle hienot kotisivut. Apumies 
Mark ei ole niin kätevä käsistään, että osaisi väsätä kotisivuja, niinpä Valter itse päätti sellaiset tehdä.  
Kurssi oli Ystadin aikuiskoulutuskeskuksella, jossa hän oppi tekemään tyylikkäät kotisivut  
FrontPage-ohjelmalla.  
 
Joulukuussa Anders tarjosi työläisilleen teatteri-illan Luulajassa. Ensin he söivät hienossa ravintolassa 
häränfileetä ja sitten menivät kaupunginteatteriin katsomaan revyyn. Näin työläiset pysyisivät 
tyytyväisinä eikä lopettaisi halpahallin palveluksessa.  
 
Jouluaattona Valter ja Nora kokoontuivat Andersin luokse joulunviettoon. Silloin Valter päätti laittaa 
kartanonsa myyntiin. Hän voisi yrittää huutokaupata kartanonsa vaikka huutokauppakamari sijaitsee 
toisella puolen Ruotsia mutta toisaalta skånelaiset voisivat kiinnostua koska Jämtlannissahan on Åren 
talviurheilukeskus. Hallonbo ei sijaitse kovin lähellä Årea mutta kuitenkin lähempänä kuin Ystad.  
 
Valter sai isältään mieluisan lahjan; uuden tietokoneen kun entinen on hyvin hidas. Se johtuu siitä kun 
aikaisemmin hän on innolla asennellut erilaisia tietokoneohjelmia tietokonelehtien mukana olevilta  
CD-rompuilta. Osa ohjelmista ovat Shareware-ohjelmistoja eli tietyn ajan ilmaisia. Ilmaisajan jälkeen 
hän poistaa ohjelmat mutta osa ohjelmistoista jää kummittelemaan kovalevylle.  
Valter tapaa myös kuunnella ahkerasti pohjoissaksalaista Radio Noraa ja tietenkin kiihottuu valtavasti 
koska radiohan on tyttöystävän kaima.   


