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vinteriparadiset

Är åter i Asien efter några års bortavaro - Nu ska områderna runt Bangkok och Kambodja o Vietnam
undersökas - långt i från disneylan Phuket - som nog får ett litet besök !
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På väg igen ....

torsdag 25 november 2010 Bangkok

Resedagbok

Hej gamla och nya resdagboksläsare !! Nu har det gått några månader sen senaste dagboksinlägget….
Även den tiden har ju varit en resa i tiden och livet om än mest på hemmaplan.

Jag kom hem från Costa Rica i maj - där jag tillbringade förra vintern - resedagbok - In to the wild .
Sommaren 2010 blev ju helt fantastisk - jag tillbringade det mesta av tiden i torpet eller på min altan –
även om det blev några trevliga avstickare till olika sommarstugor , en helg på Peace and Love
festivalen i Borlänge o många andra trevliga happenings !

Men ofrånkomligt kom hösten ..regnet och mörkret….

Planerna på att befinna sig på varmare ort började ta fart.. länge var gåtan – VAR HUR o VARFÖR ?

Efter endel klurande o bjudit hem en stark tjej / tant liga som konsulter blev planerna mer o mer
bestämda …. Japan som länge låg väldigt högt på listan dalade i skräcken för kostnader….

Well..det finns ju endel annat o fixa med innan en resa så jag började beta av den praktiska listan …
fixa hyresgäster , tillåtelse att hyra ut..m.m .. allt flöt otroligt smidigt !! Ingen stress inget konstigt…
inga draman .. jag hann till o med att då o då klämma in lite socialaevent . Den numera obligatoriska
bowlingen med Boger / Brundin klanen - ett antal trevliga luncher o middagar o en urdålig teater som
ledde till att jag blev ”radiokändis ” .

Och tro det eller jag kommer bli radiokändis engång till denna vecka - enligt teelsvar meddelande
kommer det sändas den 25 nov vid 11 tiden o repros senare - igger även på webben - radiopsykologen -
jag ringde in så inslaget är bandat ! Lite nervöst men ska bli spännande .. kom knappt ihåg vad jag sa ..

Så kvarstod frågan .. var ??

Och från ingenstans ramlade alla puzzelbitar på plats o jag kan bara säga hur mycket flyt o tur kan
man ha ???

Nancy o Jörgen från www.sawadeemassage.se erbjöd sig - låna vårat hus !! Kom ut på fredag så äter vi
thaimat o berättar mer . det slutade med bilhaverie ggr 3 o att jag blev sjuk o att grannarna fick kabla .
låna ut bilbatteri .. o nyttjande av min bilbärgningsservice … en total disasaster den helgen … o istället
för bjuda på thaimat fick snälla Jörgen vara bilbehjälplig – tack !

Men huset fanns fortfarande till förfogande o där öppnade sig dörren till ett nytt resmål i Thailand –
långtbort från ” disneyword ” turist fällan Phuket ! Deras hus ska ligga i en lite by .. där det genuina
Thailand fortfarande finns .. men med lite västerländska saker som Internet m.m .. där ska också
finnas trevliga grannar som kommer vara där samtidigt… o för att göra saken ännu bättre ha min
”gamla ” sjukgymnast mansbror o hustru hus i grannbyn o delat generöst med sig av sina thai
kontakter…

Så jag sitter nu på planet som om några timmar landar i Bangkok o har massa telefonnummero tips o
kontakter o ett hus som väntar på mig – LIVET KÄNNS GÖTT !

Mer om allt detta kommer ni givetvis få höra i kommande resebrev .

Frågan har kommit – kommer det resedagbok ? ja självklart…. Sen går meningarna lite isär… skriv inte
så långt… du skrev inte så ofta förra gången…skriv mycket… well vad ska jag säga .. jag tror jag
refererar till min första chef – Jan Holmstrand - på Bill o Bull leksaker – han skrev en dikt till mig när
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jag fyllde 18 år o den gick ungefär ut på .. nu blir Zahra myndig o hon gör som hon vill.. saker och ting
är lika nu som förr - tiden står still.

Ja..jag gör som jag vill.. du gör som du vill..läs så mycket du orkar .. ge fan i resten .. titta bara på
bilder…
Resedagboken har gjorts om lite o jag är lite si sådär förtjust i den .Så det kommer nog att växla om det
kommer skrivas i resedagboken eller på min egen hemsida – www.medzeta.se . Men det kommer alltid
en blänkare här var det senaste finns !! Så det kan hända att ni får en länk här att kopiera o klistra in i
– det går nog inte att klicka direkt.

Jag har som sagt i skrivandes stund inte landat i Thaiand – det gör jag om några timmar då jag
kommer att ta in på ett hotell o vänta in mina nya grannar som kommer med flyg imorgon o sen åka bil
med dom ner till huset o min nya by ! jepp.. fröken flyt !!

Inför resan gick verkligen det mesta bra men helt smärtfritt har det inte varit . Har man anlag som jag
att krångla till o var omständlig till max krävs det ett stort tålamod med mig själv för att stå ut.. o det
har jag knappt gjort . det har varit listor o komma ihåg lappar i det oääändliga.

Jag har fixat o flyttat saker från det ena hörnet till det andra o tillbaka… men tillslut var faktiskt hela
lägenheten städad o jag bodde som en lite råtta i olika kassar väskor i källarförådet.. inte mitt eget för
det var överfullt utan grannens som jag lånar – måste flika in att jag bor faktiskt i en suverän trapp
med toppen grannar … även om det i historien varit lite hmm grymf… men det är ju glömt .

Dom tre inneboende tjejerna flyttade in – jag flyttade ut men charmade mig till tvättstugenyckeln .. det
var ju 3 dar !!
Min lilla stab av hålla ordning på mitt liv ska ha sig en eloge vad gjorde jag utan er.. Lotta o Johan ,
Ylva , Catte, Marie … o Milla som nu är extra mamma åt Klas o Klara ! Hjälten fosterhemsplacrad hos
världens bästa RUNE ! o några till guldstjärna o tack !! Även stort tack till Teem Brundin som
varmhjärtat öppnar sitt hem o lyssnar på mina logistikproblem…

Men så kom dagen - snöstorm o klass 2 varningar på löpsedeln o jag lämnade min tjocka varma
dunjacka ärvd o värmd av Annika – thanks – o hoppade u bootsen som hållit mina fötter torra o varma
– tack Catte ! - Så är det när man inte brukar vara i landet i snöoväder .. dåligt med vinterkläder !

Dom ompackade , omorganiserade väskorna… ompackade igen .. o igen .. anlände till Arlanda .

Jag fick nästan med mig alla saker.. handbagaget vägdes ,, inga problem.. men väskan var lite för tung..
så lite snyggt flyttade ngr av sakerna över till handbagaget… men min gula fina luftmadrass o lakan o
ett par skor som jag aldrig använder fick bli kvar .. vilket jag satt o surade över några timmar på
flyget… jag hade om jag hade ..

Värre var det med flugbiljett o visum !! my goood varför lär man sig inte kolla eller varför har
resebyrån INGEN skyldighet att berätta ???

Ingen uteresebiljett ur Thailand inom 30 dar – nej .. sorry… regler måste ha… men tack vare att du har
en utresa boka så kan vi ge dig en fejkad bokning.. men då måste du gå dit o dit… rusningar från förra
årets resa kom över mig !

Före mig stod 3 killa som inte hade utresebiljett alls… dom erbjöds att köpa en biljett som dom kunde
boka av.. för 15 000 kr styck !! tack men nej tack !!
Så om rusade till närmaste Internet … och jag höll andan.. stackare .

Vid gaten kom dom o hade andan i halsen o hade lyckats boka en resa online för 3000 kr var.. som
dom kunde boka av för 900 kr… surt men en lösning !

Flyget till Doha inget att förtälja . Någon timme att strosa på flygplatsen… taxfreen. Före mig stod 2
Indier med varsin flaska vodka- även han i kassan var Indier o upplyste herrarna – detta är inte
whiskey - det är vodka – vilket gjorde att dom dröp av för att byta. Men hur kunde du veta att dom
ville ha whiskey undrade tant av ordning o reda .. det vill dom alltid sa han .. men dom kan inte
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skillnaden o då blir dom besvikna när dom kommer hem ! Det kallar jag service !
Well.. jag kan skillnaden o lyckades få ner 2 whiskey i handbagaget 

Nu börjar batteriet ta slut o ni ska slippa läsa om när jag lekte blottare på bowlingen . hur ja in i det
sista stred om en det ena än det andra – alla strider är inte avgjorda o ett absolut favvorit citat alla
time - tack Erika är – reta aldrig en som är dagledig o uttråkad !!

3 timmar till Thailand och nya öden o äventyr !! Häng med på min resa !

Nu ska jag luta mig tillbaka med in ”gratis ” whiskey… hur gratis nu den är med tanke på biljettpriset o
fundera på vad årets resedagbok ska heta .. funderar på The beachgirl !

Keep warm !! // Zahra

vinteriparadiset

Kommentarer till inlägget

Carola kommenterade torsdag 25 november 2010

Hej Zahra!

Det ska bli jättekul att följa dina äventyr i Thailand :-)

Kram

Ullis kommenterade torsdag 25 november 2010

Ringde dig i går, någon dag för sent tydligen... Vi för höras via datorn ett tag framöver då! Kran Ullis i
3 dm snö, 11 minus och sjukt barn...

Mari kommenterade torsdag 25 november 2010

Ha,ha! Strider,ja. Man kan strida om ägg också.......

Helén kommenterade torsdag 25 november 2010

Ha en superbra resa!
Kram

Sirpa kommenterade torsdag 25 november 2010

Så det blev Thailand till slut. Här är det 2 sjuka barn, -10 och kall vind. Ha en jättebra resa. Beachgirl
låter kanonbra.Jag ser framemot att läsa om dina äventyr.

birgit gezelius kommenterade fredag 26 november 2010

Hej Zahra!
Har just lyssnat på Malin och dig. Lyssnar alltid på det programmet när jag lyssnar av "tankar för
dagen" på kvällen och lägger några patsianser.
KUL att du berättar om din resa, det är alltid spännande att läsa! Beundrar dig som kastar dig ut i nya
äventyr!! Men jag åkte ensam till Sri Lanka en gång men det var ju en charter trots allt så det kan inte
jämföras.
Du, det där med rädsla, förstår att det hindrar din frimodighet. Fortsätter med ett nytt inlägg
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Selma och Lilla Fridolf

onsdag 1 december 2010 Hong Kong

Att stiga ur planet o känna värmen slå emot en är UNDERBART. Jag kom till Bangkok vid 7 tiden på
morgonen o smidigt checkade jag ut ur flygplatsen och in på ett hotell. Jag hade nu 1.5 dygns väntan
innan Bosse o Birgitta skulle anlända med SAS – som förhoppningsvis lyckats lyfta i hotet om klass 2
oväder…

En liten introduktion om vem som är vem o var..

Huset som jag kommer att börja med att bo i – planerna är ju öppna … liksom flygbiljetten…. O nu
med nya visumregler vet man inte hur det blir.. men det ämnet lär jag få anledning att återkomma
till…

Nancy och Jörgen och deras son Kevin – ca 6 år - är vänner från Uppsala – Nancy driver
www.sawadeemassage.se - och Jörgen ä den lille mannen i minibastun se här :
http://sawadeemassage.se/bastu.html

Dm har under om senaste åren byggt ett hus som nu är klart – dom har inte ens själva sett det nya
köket .

Granne med dom i thailand bor Bosse och Birgitta - normalt hemmahörande i Bålsta o driver
www.bktv.se och www.bioma.se

Huset ligger i Bang saray - se karta . Ca 30 min med bil söder om Pattaya.

Så nu har vi lite koll på vem och var …

Checkade in på ett hotellet som enligt uppgift på flygplatsen skulle kosta 3500 B men när
telefonbokning gjordes var priset 2400 B och senare enligt deras pristariff kostade rummet 4000 B –
detta är väl en ganska typisk bild av hur det kan va .. inte helt klart o tydligt men det brukar bli bra till
slut..
Hotellet :
http://www.miraclesuvarnabhumi.com/

Jag sov , badade , knådades i 1.5 o hann med 2 ordenliga rundor i deras emineneta gym ! Provade
”room service ” till poolen .. funkade fine ! O bara njöt… !

Packningen stod nästan orörd … men var var min MP 3 ???? PAAAANIK !!! Alla ljudböcker som
världens bästa Rune försett mig med !
Skulle jag rota igenom allt ? Ta ett ljupt andetag – respirar profundo.. fan spanska funkar dåligt i
thailand… va heter det på thai ? Tänk rationellt… världen går inte under – u befinner dig i Bangkok
säkert en av dom teknikaffärtätaste städerna efter Singapore o möjligtvis Hong kong..
SMS Tomas – kan du kolla min jack ficka om den blev kvar där ??
Fick svar 10 timmar senare – jävl tidsskillnad… NEJ ! ok då måste den finnas i väskan .

Dags att bege sig till flygplatsen för att möta Bosse o Birgitta för vidare färd till Bang saray o huset.
Deras plan var ngn timme sent men sen sammanstrålade vi under skylten meetingpoint - inga problem
trots att vi aldrig träffats .

Bangkok airport är ca 1 år gammal o super stor o modern !
I p – garaget skulle Nancys bror - Art ställt Jörgens o Nancys bil som vi skulle ha.

Ringde Jörgen – fick veta var bilen stod… inga problem !

Tills nu !
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- va Bosse har inte du bilnycklarna `?
- men Birgitta dom skulle ju du ta !!

- nej det var du….

Ringde Jörgen i Sverige som ringde Art som lovade komma ut med nycklarna .. Birgitta o jag gaddade
genast ihop oss o utsåg Bosse som väskvakt o vi gick o fika !

När vi återkom var Bosse o väskorna borta och min MP3 !!! pannniiikk !! Bosse hade kidnappat min
MP3 !!

Ringde Bosse – this number can not bee reach….

Ringde Jörgen hemma i Sverige .. stackars Jörgen !

Efter enheldel hito dit .. så återfann vi varann o Bosse o Birgitta trätte på men jag sa ju o du skulle ju …
och jag jublade MP3 var åter .. oja glad att återfunnit Bosse oxå såklart .

Ngr timmar försenade begav vi oss… det skulle ta ca 2 timmar att köra ner till Bang Saray .
Vägarna är stora o fina o ibland skyltade på engelska… o vägtullar .. vi betalde in oss… o sen körde vi o
körde vi o vände o gjorde u – svängar o körde runt runt.. ingen har nog kört så mkt på en vägavgift… o
Birgitta o Bosse trätte o det var bara inse jag hade träffat den levande versionen av Selma o Lilla
Fridolf !!!

Vi anlände i beckmörker . Lyckades ta oss in i valet av alla nycklar – få hus har nog fler nycklar än mitt
!

Somnade gött !!

Dom närmaste dagarna ägnade jag mig åt att boa in mig . Huset är nytt o stort o köket aldrig använt …

Bosse o Birgitta har varit helt suveränt behjälpliga att introducera mig till var dom stora shopping
mallen ligger.. o där har jag shoppat loss – en cykel - ett måste ! vattenkokare .. mat .. orkideer .. o allt
är så billigt o det är så mysigt !

Jag har även blivit introducerad till omgivningen som ni allt eftersom ska få ta del av .

Selam o Lilla Fridolf är idag o spelar golf – detta är golfparadiset i thailand - o då passade jag på att
bubbla lite i deras pool. Synd att den ska stå där oanvänd …
Bättre grannar får man leta efter ! – sorry Lotta o Johan .. givetvis är ni bäst ! men ni har ju inge
bubbelpool… än 

Nu ska jag cykla ner till byn för att få massage !

Keep warm !!

// zahra

vinteriparadiset

Kommentarer till inlägget

veronica kommenterade onsdag 1 december 2010

Kul och se lite mijöbilder. Bra att du har det bra och att det finns folk som man kan umgås med. Vi har



The Beach girl ! 25 november 2010 - 12 maj 2011 7(37)

det bra och ska imorgon rida o kolla solnedgång samt åka canopy!
Kram

Kajsa kommenterade onsdag 1 december 2010

Hallå, vaknar till minus 16 grader och ska snart harva iväg till jobbet och så ser jag ditt mail. :-) Ser
fram emot din dagbok i vinter!

Kram, Kajsa

Carola kommenterade onsdag 1 december 2010

Vad underbart med ett par levande Selma och Fridolf!
Man kan inte föreställa sig att det är varmt någonstans när det är drygt 20 minus här.
Ser framemot att läsa mer om dina äventyr.
Kram

Mari kommenterade onsdag 1 december 2010

I say this only once: -22

Lillis Jonsson kommenterade onsdag 1 december 2010

Hej lilla Zahra MedZ,länge sen vi sågs.Konstigt att vi inte ska lyckas få till en fika,får vällan ta mej till
Thailand i vinter.Ska bli kul att följa din resa i alla fall,och uppdatera Farsgubben om vad du håller på
med.Kram Lillis

letibb kommenterade torsdag 2 december 2010

Hej Zahra!
Ja du bara njuter av livet du. medans enn annan får knega i kylan, nejdå jag har det ganska bra men
det ser ju skönt ut där du är, ha det så bra och sköt om dig, vi hörs.

Vänligaste hälsningar
Leffe.

1) Hong Kong 1 dec 2010 2) Hong Kong 1 dec 2010 3) Hong Kong 1 dec 2010

4) Hong Kong 1 dec 2010 5) Hong Kong 1 dec 2010 6) Hong Kong 1 dec 2010
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7) Hong Kong 1 dec 2010

8) Hong Kong 1 dec 2010

9) Hong Kong 1 dec 2010

10) Hong Kong 1 dec 2010

11) Hong Kong 1 dec 2010
12) Hong Kong 1 dec 2010

13) Hong Kong 1 dec 2010
14) Hong Kong 1 dec 2010

15) Hong Kong 1 dec 2010
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16) Hong Kong 1 dec 2010

Kommentarer till bild 11

Pia kommenterade onsdag 1 december 2010

ja du verkar ju inte lida...
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Häng med på promemnad till byn !

tisdag 7 december 2010 Bangkok

Häng med på en promenad till byn ! - Bangsaray !
Du hittar bildspelet på min hemsida

www.medzeta.se - kicka på resedagbok - långt nere till höger eller
http://www.medzeta.se/promthailand.html

alla resedagboks inlägg kommer ligga där oxå - samma texter som här men men med fler bilder än här
.
http://www.medzeta.se/resedagbok2010.html
jobbig dag.. fult program ... kl 10 kom städ o tvättdamen - så nu är det rent o fint här !
Sen promenad till byn .... för att vara hemma till kl 15 dom massagtanten kom för 2 timmars
oilmassage . Jag har fått mycket massage i min dar men detta är i särklass den duktigaste jag träffat på
!! Mi like !
Att sen det kostar 100 kr gör ju inte ont ..speciellt inte när jag skaffat mig privat sponsring på
massagen !! Mi like ! Nu har vi stående bokning varje vecka ! Så då vet ni vad jag gör på tisdagar kl
15....

Några kommentarer till kommentarer:

Lillis - ja det är väl själva fa... att du inte kommer in på en kaffe .. men du är välkommen hit oxå..fast
då blir det nog inte kaffe utan en kall...

Marie - nu behöver jag väl inte strida mer om ägg..

Å plötsligt drabbades jag av akut senildemens ... minns inte vika kommentarer jag skulle kommentera
...

Värmeslag o för mycket kalla....

Keep warm där hemma - här gör vi allt för att svalka oss!

Imorgon bär det av till immigration ... det ska bli spännnande.... mkt nya regler är det !

vinteriparadiset

Kommentarer till inlägget

Ann J kommenterade tisdag 7 december 2010

Jag såg att du oxå varit till frisören. Mitt besök kostade 15 :- inkl tvätt och olja. Jag behöver inte klippa
mej förrän i april.Ingen massage här tyvärr,man kan inte få allt, men jag förstår att du mår bramed bl
a detta. Ha det. kram Ann

Ewa o Håkan kommenterade tisdag 7 december 2010

Hej!
kul att hänga med på din nya resa. Vi har själva tänkt att åka till dina krokar i slutet januari/början
februari eller nåt sånt. Är du kvar då?
kramar
Ewa o Håkan

Mari kommenterade onsdag 8 december 2010
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Mari utan e kan härmed konfirmera att ägg finnes i Rekasta fr.o.m. januari anno 2011. Snäckskals
utfordring har inletts. Strider kan därmed undvikas och alla yxor äro nedgrävda. Högaktningsfullt......

Mari kommenterade onsdag 8 december 2010

.....utfodring.....menar jag förstås.

A-C Nyqvist kommenterade onsdag 8 december 2010

Hej!
Vi var ett gäng uppsalaguider som sågs på Buddy's pub igår. Vi tänkte på dig som befinner dig i
värmen medan vi stretar på med dubbla tröjor och långkalsonger.
Ha det bra!
A-C m.fl.

Ann-Margreth kommenterade onsdag 8 december 2010

Zahra!
Roligt att läsa om alla Dina upplevelser. Mycket har hänt sedan vi sågs på Phuket. Kommer att följa
Dig!
2812 far jag till mitt vanliga ställe denna gång med min dotter och hennes familj Skall bli skönt. Ha en
fin tid i Din lilla by. Låter spännande.
Ann-Margreth linköping
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Svettigt och stressigt

onsdag 8 december 2010 Uppsala

Stressigt och svettigt värre…..

Nu har jag boat in mig riktigt i huset det har blivit ngr turer till storvaruhusen..vattenkokare.. den
perfekta kaffemuggen…. Lite läslampa m.m…
Grannarna Birgitta o Bosse är helt ovärderliga o inte bara låter mig åka med överallt utan även lånat ut
silvertejp, solsäng etc…

I gengäld agerar jag ” Anna Anka ” som Birgitta kallar mig… det är nämligen så att när Birgitta ligger i
solstolen eller i poolen med en kall…. Då vill hon motionera o promenera o … visst säger jag .. men sen
blir det svettigt värre o då är det inte lika kul o Birgitta stönar - du är ju värre än Anna Anka !

Bosse…. ? Han sitter kvar i skuggan ! Klok herre det där !

Sen stönar han dock lite när Birgitta o jag shoppar loss.. o Selma o Lila Fridolf kommer alive !!

Livet går sin gilla gång … som sagt är nu alla småpraktiska saker på plats… även en utmärk
”hushållsnäratjänster ” är införskaffad . trädgårdsmästaren ingick ju i huset … och hans fru är det
absolut bästa massör jag träffat på – o jag har träffat många ! Hon kommer 1 gång i veckan o knådar
tant Zahra i 2 timmar ! nice !

För er som var med förra året i Costa Rica minns säkert tuppfan ! Här bor ingen tupp men en
kattfamilj hade bosatt sig i ena hörnet i trädgården.. o dom gillade att komma in .. så trots att jag g ilar
katter så har jag jagat dom på porten med vattenslangen. Men … det finns en eller 2 andra katter som
bosatt sig bakom huset dit slangen inte når… o dom ylar som värsta marskatter… o imorse vid 5 tiden
var serinaden värre än värst .. tant Zahra var ute o kastade smågrus o vatten från flaska.. gick in o la
mig för att snart lyssna på mmmjjjjjaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !

Detta efter att under kvällen varit säker på att jag drabbats av det mest märkliga dataviruset .. bara .se
adresser funkade inte.. men .com.. strange.. så efter kattjakt kollade jag dator igen .. samma lika…
stressigt o svettigt värre.. dessutom var det idag jag skulle ta tag i det där med immigration o uppehåll
tillstånd… det där jag började förstå på flyget att det var något jag missat… Att reglerna var ändrade
var klart Men vad är det som gäller ? Förra gången kunde man åka till Burma över dan - få 30 nya dar
.. åka till ett kontor betala lite få nya 30 dar… men det skulle visst inte gälla längre.. o ingen tycks veta
vad som gäller .

Så lite svettig o stressad inställde jag mig hos Bosse imorse - lite nervös för att han skulle vara arg för
inte datorn fungerade ….då jag övertygat honom attt jag kunde städa den å honom…. O mkt riktigt ..
den fungerade inte… men han trodde mig att det var inte jag utan måste vara ngt annat.. sen visade det
sig att det var något med wiikileaks som hindrade oss att komma in på svenska sidor.. så skön att
kunna andas ut o inte tro jag sabbat Bosses dator….

Immigration… hur skulle det bli..skulle min Thailandsvistelse bara bli 30 dar… byta biljett till GOA ..
röka o inse att livet är som det är om man inte kollar vad som gäller - till minstora irritation hade jag
gratis kunnat få 90 dar visum om jag bara sökt i Sverige.

Det var hur mkt folk som helst ! Men redan i entrén stod behjälpliga personer - ok du har 30 dar .. för
500 kr kan du få förlängt i 7 dar… åker du ut ur landet kan du få 15 nya dar när du kommer tebax – 1
gång ! … madre Mia… om du åker till ett annat land o går på ambassaden dr kan du söka om 60 dar…
Laos ..långt till gränsen men ambasaden ligger nära gränsen.. Kambodja…..nära till gränsen men
ambassaden ligger långt in i landet …. Malaysia .. långt bort .. hört rykten om att… Spontant kändes
just inget av alternativen såå lockande … 2 dar före julafton… d mitt visum går ut… RESPIRAR
PROFUNDO !
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Eller ta en capuchino..ett väl beprövat trick som Bosse O Birgitta kör med det första dom gör var vi en
åker.. storhandlar ..

Utan för fanns ett cafe . två capuchino….. Bosse vad gör jag.. ?

Då kom en av immigration policerna ut… för att kanske ta sig en capuchino… ?

Hmmm…man kan ju prata lite med honom of the reccord…

Å vi kom snart fram till att för 12 ooo B kunde det hamna en 3 mån stämpel i mitt pass… fast ville jag
använda den tiden jag hade fick jag komma tebax den 22 … jag kunde lämna mitt pass till honom
under tiden.. kändes lite SVETTIGT… om jag stämplade idag .. så förlorade jag .. men …

Svettigt o stressigt .. men är man förhandlare så är man o snart låg 10 000 B i passet.. papper
signerade foto fixat….. come back tomorrow .. så får du ditt pass.. opps .. det hade jag inte räknat med
.. svettigt men vad göra ?
För att avreagerar mg blev jag Anna Anka o tog Birgitta på ett mycket svettig proemenad men sen
var vi bara tvungen att ligga på beachen o mest i vattnet resten av dan… så svettigt ..

Så det är bara hoppas att kattfan.. är tyst i natt o ”min ” polis på plats med mitt pass med stämpel i…
klart känns detta inte bra men jag har ju inte varit klart på Beachen än… å vad gör man .. som tröst kan
jag väl säga att det var uppenbart att detta var ingen stor hemlighet… 4000 gled direkt ner i fickan o
resten till ngn gemensam pott ?

O med tanke på att en lön kanske ligger på 2500 B så är det nog en välkommen extra inkomst från
virriga tanter som inte tar reda på gällande visumregler innan avfärd…

För er Resedagboksläsare - inläggen ligger även på min hemsida – då ofta med fler foton –
www.medzeta.se - under Resedagbok - långt ner till höger !

Kommentarer - Tilla alla er som stretar på i vinternkylan – min beundran men jag har faktiskt sand
mellan tårna nästan jämt .. inte helt probelmfritt heller !

Ha det underbart Ann – Margreth – hur länge blir ni där??? Skaffar du Thainummer - ring mig mitt
finns under kontakt på – www.medzeta.se - under Resedagbok - långt ner till höger !

Mari – nice ! Då är den striden över andra ligger i högre instans för avgörande ! Till priset av en
månadskostnad för vissa 

Kram Zahra

vinteriparadiset

Kommentarer till inlägget

Ullis kommenterade torsdag 9 december 2010

Hördu du juristen, är det inte olagligt att muta poliser? Hemma hos oss är det knäpptyst. Varken
tuppar eller katter som låter på nätterna... Haha - du är rolig du! Hörs snart igen. Kram.

Mari kommenterade torsdag 9 december 2010

Ha, ha!(högre instans)...........Allt detta tittande på bilder gör mig sjuk. Vet inte hur länge till jag
kommer att orka......sol, sand, kalla..., hav, palmer, Buuuuuuhhhuuuu!
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1) Uppsala 8 dec 2010 2) Uppsala 8 dec 2010
3) Uppsala 8 dec 2010

4) Uppsala 8 dec 2010
5) Uppsala 8 dec 2010

Kommentarer till bild 5

Annalena Sördal kommenterade torsdag 9 december 2010

Hej beach girl. Ser ut som om du har det ganska bra i Thailand. Jättefint där du bor och fina bilder.
Kram Annalena
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God jul och gott nytt år !

fredag 24 december 2010 Bangkok

En riktigt GOD JUL och Gott nytt år önskar jag er alla !

hoppas i alla kan sitta ner till Kalle Anka knäcka nötter och andas ut efter en stressig fixa före jul .

Här har det varit "stressigt " värre... hela huset städat o alla tvätt fixad - min hushållerska är såå
duktigt ! Visst kan jag göra det själv .- men som välgärning o hålla arbetslösheten nere så städar
grannens dotter :)

Mina dagar fylls av att cykla omkring på byn ..shoppa godsaker på marknaden o få manikyr, pedikyr o
massage !

Mina nya fantastiska super duper joggingskor tar mig ut på härliga joggingturer o jag svettas lite mer
än i normal fall - vi har dagligen ca 35 grader.

På kvällen sitter jag i svalkan runt 26 grader o njuter av dagens inköp !
Efter som det är jul ska jag inte uppta er tid längre än så här utan meddelar tant Zahra har det väldigt
bra o tänker på er där hemma när jag skvalpar i poolen eller promenerar på beachen dit jag nu ska
bege mig för ett morgondopp !!

GOD JUL !! kram zZahra

vinteriparadiset

Kommentarer till inlägget

Claire kommenterade fredag 24 december 2010

Det låter onekligen som du har det bra. Jag, Sofia och Isabel är hemma i Linköping över jul och nyår
för ett välförtjänt avbrott - Lotta och Johan lovade att hålla uppkik över lägenheten :)

God jul och gott nytt år!

Jan Holmstrand kommenterade fredag 24 december 2010

God Jul Zahra !
Nu är det väl framåt kvällen hos dig och precis lagom (?) varmt. Här är det förstås snöigt och vackert,
men kylan är ganska besvärande och Apollo vill knappt sätta ner tårna - speciellt inte på saltade vägar
trots salva på trampdynorna. Jag måste väl säga att jag avundas dig din "belägenhet", men ska trösta
mig med lite julmat.
Må så gott, i vått och torrt !
Julkram från Jan

Tomas kommenterade fredag 24 december 2010

Verkar ju vara en väldigt arbetssam tillvaro. Stackars dig. Och med privattjänare och allt. Ha en skön
God Jul. Försöker ringa dig, men har bytt mobil. Skicka gärna ditt nummer igen som meddelande till
mig och Erika på FB. / Kram Tomas

Carina Bergström kommenterade söndag 26 december 2010

God fortsättning (som man säger) Zahra!
Jag förstår verkligen att du njuter i den miljön du befinner dig i, här hemma är det "något" kallare.
Kram på dig och ha det så gott.
Carina "tanten" Bergström
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A-C Nyqvist kommenterade söndag 26 december 2010

God fortsättning! Kul att se att du har det bra! Tänker på att idag på annandagen var det 6 år sedan
tsunamin hände. Sänder en tanke till alla som drabbades då. Måtte det inte inträffa igen!
Ha en fortsatt fin vistelse!

Glada julhälsningar
A-C

Flingan kommenterade tisdag 28 december 2010

Hej vännen, i motsats till dig så har vi haft -30 på jul o nu så här i veckan bara -10, snöat i mer än 2
dygn o det har kommit ca 60 cm nysnö...vi är alltså i fjällen o åker skidor ;-) vårat paradis! underbart
att du har det varmt o skönt! härligt att få följa med på din resa. Ha en fortsatt god fortsättning o gott
nytt år!!!
kramar

1) Bangkok 24 dec 2010
Given julaftons aktivitet - klättra i
palmer o jag kokonöt!

2) Bangkok 24 dec 2010

3) Bangkok 24 dec 2010
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Jullovsskoj med tant Zahra

måndag 3 januari 2011 Bangkok

Förra inlägget var väldigt kort... så här kommer ett läääängre......

hela texten o med mycket fler bilder finner ni som vanligt på min egen hemsida

www.medzeta.se - långt ner till höger klicka på :
Resedagboken - Thailand 2010/2011 - The Beach Girl

http://www.medzeta.se/resedagbok2010.html

Julovs skoj !!

Nu har det varit jullov med massa roliga happenings. Efter att tillbringat första månaden med att lära
känna byn, städa bort bygg damm….huset har ju alldeles nytt kök o det märks… boat in mig .. o
kommit in i en ganska behaglig vardagslunk så inträffade det lite då och då att jag hade lite
långtråkigt…. Hmm..det har jag ju ofta hemma också så det är ingen katastrof… o hellre långtråkigt på
beachen än hemma…
Men som allt har det sina för och nackdelar… Bangsarey där jag bor är en lugnare mer genuin thaiby
and Phuket . Här finns inga gapande t-shirtförsäljare eller mängder med barflickor omringade av feta
flintskalliga tyskar – sorry…det är karikatyrbilden av män som köper sex här… Visst finns det många
lite äldre män med unga thaiflickor .. fruar här ..men det verkar var mer ”stabila ” förhållanden…..
Det är inte okomplicerat .. många av männen är nog mest ute efter sällskap o finner det svårt att hitta
på hemma plan… andra vill ha en tjej som dom kan bestämma över… o thaitjejerna vill ha en
moneymaskin som betalar det mesta o låter sig sällan hunsas eller bestämmas över…. Ja ni kan säkert
räkna ut hur bilden ser ut .. ofta en ”falang ” sittandes med en öl o sina kompisar o en halvtjurig
thaitjej stirrande åt andra hållet bredvid… ok det finns ”lyckliga par ” också….

Långtråkigt… ja allt är ju relativt… men visst märker jag att det sociala livet här är betydligt mer
begränsat än i Phuket . Där kunde nästan alla engelska o var dessutom där för att just roa turisterna…
så är det inte här.. nästan ingen engelska o inte speciellt mkt utbud bara för turister..
Så jag kan inte precis säga att jag skaffat mig många nya bekanta.. några o trevliga sånna men som tur
är trivs jag ju i mitt eget sällskap o har ju alltid faceboook när jag känner mig ensam.. vad gjorde man
innan datorn … ?

Jag var inställd på en ganska stillsam o långtråkig jul… vilket jag med säkerhet skulle haft hemma åxå
efter som jag är lite av högtidsallergiker o inte precis drar mig till familjetillställningar … men
”grupptryck ” att göra något trevligt vid högtider finns i ryggmärgen .

Under min tid i Phuket skaffade jag mig några riktigt goda vänner och började ringa runt för att tal om
att jag iallfall var i landet om än ganska långt bort . Då visade det sig att en av mina ”bästisar ” Tim -
notera att alla Thailändare har en kort smeknamn gärna engelskinfluerat…. – hade brutit upp med sin
dåvarande pojkvän.. skaffat sig en norrman – Fred – o flyttat hit upp o bor nu i grann byn ca 1 timme
bort !

Efter att vi träffats en dag då jag åkte till dom så bestämde vi att fira jul ihop . Tims 2 döttrar –
tvillingarna NIng o Nong 14 år och Mint 17 år – som jag också kände väl sen Phukettiden skulle
komma ner på jullov från norra Thailand där dom går på boardningschool.

En passus är väl att tillägga att Thai - Buddister inte firar jul i vår mening .. men vi skulle göra ngt
trevligt ihop. Det finns också en heldel julfirande arrangerat av hotel mm för turisterna för den som
önskar julskinka o gran !

Alla anlände - vi shoppade mat i massor och Hela huset var plötsligt fullt av folk !! Vi la puzzel ,
spelade badminton och gjorde en heldagsutflykt till Nong Nooch Tropical Botanical Garden . Det var
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hur stort som helst o hur vackert som helst !

http://www.nongnoochtropicalgarden.com/en/Panoramas.html
På kvällen grillade vi alla möjliga läckerheter som musslor , krabba , fik o kyckling med massor av
grönsaker … grannarna Ba och hennes dotter Dy – tillika min hushållerska med sonen Pii kom över.

Som tur var är huset stort o det var inga problem att vara 7 st sovandes här.
Så inföll några lugna mellandagar ….. en dagstur med shopping o tandläkarbesök med Marry i Pattya
… drop in .. 150 kr för att fixa en trasig fyllning… tack tack !

Nyårsafton ville jag göra något trevligt .. sista dagen på gamla året o första dagen på nya vill jag gärna
göra ngt lite speciellt… som endel också skriver på bla FB .. börjar nya året bra blir det bra… o det
stämde ju på 2010 som jag började på paradiset San Blas i Panama
Vår egen beach här i Bangsarey är tyvärr inte så mycket att skryta med så jag begav mig till en ö – Kho
lan som ligger 40min med färja för 10 kr utanför Pattaya.

Jag kan avslöja att jag var inte helt ensam om denna UNIKA iden….
Men hade en toppen dag där jag lät en moppe köra runt mig på ön…look out point o spana in alla olika
beacher.. det fanns stora med miljoner turister o några små.. jag tillbringade ngr timmar på en av dom
mindre .. badade i ljuvligt turkostvatten , åt gott och bara njöt !
På väg hem passerade jag den sk Walkingstreet - Pattaya värsta gata - inramad av en välkomstbåge –
Pattaya international meeting street…. Möte på mycket nära håll skulle man kunna tillägga…
Klockan var bara 5 på em men rulliansen redan i fullgång.. o det var inte svårt att föreställa sig hur det
skulle bli senare…

Pattya gjorde sig redo för nyår o en av landets populäraste sångare skulle ha koncert o värmde upp…

Nyårsmiddag spaggetii bacon med parmasan o ett glas rött - la puzzel … lugnt o skönt….
De Thailändska nyåret bröt ut o det lät som 3:e världskriget av smällare bomber o fyrverkerier…. På
det svenska nyåret sov jag gott .
Thailand firar 2 nyår..ett nu o det blir år 2554 o ett i april…men det ger inget årsnummer byte…

Nyårsdagen - det är nyårsfirar dagen !! Det är ju nyår !
Tim kom tidigt på morgonen för att hon o jag skulle kunna shoppa på morningmarket –samma visa
krabba fik räkor frukt grönsaker…..
Resten av gänget .. tvillingarna Ning o Nong Mint o Fred anslöt senare .
Dagens aktivitet - the floatingmarket - inte lika genuin o vacker som den utanför Bangkok – en fejkad
turist historia men trevlig.. v i vandrade runt.. 14 åringarna var som 14 åringar är mest .. buttra.. ville
hem o sova eller titta på tv.. åkte linbana … åt en masa glass…
Nyårsmiddag dukades upp…grillade krabbat etc etc….
Marry från Scottland o engelskmannen Charles kom över – Charles är en riktig engelsk gentleman
med engelsk underfundig humor – saknar bara plomonstop !

Mera raketer ….

Mätta o belåtna o redo för ett nytt år med öden och äventyr for gänget hem till skola o sina byar !
Lugnet har återvänt till huset o tant Zahra går sina långpromenader… får 2 timmars m assage lite då o
då…. leker med ”mina” 2 hundar – Ben och Molly - som jag namngivit … vi har adopterat varann.. .
dom mig för dom vill ha mat o jag vill känna mig duktig o snäll ! ( dom har båda ägare som på ren
svenska skiter i dom … )

Lilla Fridolf o Selma – Bosse o Birgitta tittar in ibland - dom har besök under några veckor från
Sverige så jag håller mig undan ! 2 golfare mer kan bli 2 för mycket .. man har väl inga fördomar…
Jag önskar er alla en riktig god fortsättning på 2011 med förhoppningar om många trevliga öden och
äventyr !
// zahra

vinteriparadiset
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Kommentarer till inlägget

Mari kommenterade måndag 3 januari 2011

Försökte önska "gott nytt" via mess men hade tydligen inga stålars kvar så det var fler som inte fick
någon hälsning. Sånt är livet!
Håller fortfarande på med att överleva vintern......bara tre månader kvar......

Ullis kommenterade onsdag 12 januari 2011

Jag undrar bara om du hade med en tomteluva från Sverige eller om du köpt en i Thailand? KRAM!

1) Bangkok 4 jan 2011

2) Bangkok 4 jan 2011 3) Bangkok 4 jan 2011

4) Bangkok 4 jan 2011 5) Bangkok 4 jan 2011
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En bild säger mer än tusen ord....

onsdag 26 januari 2011 Bangkok

Hej kära resdagboksläsare -det är nu några veckor sedan senaste inlägget - detta inlägg finns som
helhet endast på min min hemsida då det är massa foton och tillhörande bildtext...det funkar inte spå
bra här - så
här är direkt länken till inlägget - kopiera o klistra in
http://www.medzeta.se/enbild.html

eller gå till www.medzeta.se

långt ner till höger - Thailand 2010/2011 - the beachgirl !

där hittar du senaste o tidigare inlägg i rapport från Beach Girl !

keep warm ! // zahra

vinteriparadiset

Kommentarer till inlägget

Annika kommenterade onsdag 2 februari 2011

Hej Zahra!
Nu har jag äntligen uppdaterat mig angående din resa. Vad fint du bor & vad skojigt du skriver; det
ger en härlig inblick i ditt beachgirl-liv. Kram! /Annika
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Orkan, turbo och skilda världar !

måndag 14 februari 2011 Bangkok

Efter att ha levt 2 månader i nästan total stiljte med långa promenader och puzzelbygge känns det som
livet dom senaste veckorna gått igenom en orkan !
Vindarna har verkligen blåst från alla håll och jag vet knappt i vilken ordning… eller från vilket håll…

Fortsättningen hittar du på min hemsida :

www.medzeta.se
klicka på Thailand 2010 långt ner till höger - där hittar du alla mina resedagboksinlägg o massa bilder
!

eller direkt http://www.medzeta.se/orkan.html

vinteriparadiset

1) Bangkok 14 feb 2011 2) Bangkok 14 feb 2011

3) Bangkok 14 feb 2011
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4) Bangkok 14 feb 2011

5) Bangkok 14 feb 2011

6) Bangkok 18 mar 2011

7) Bangkok 18 mar 2011 8) Bangkok 18 mar 2011 9) Bangkok 18 mar 2011

10) Bangkok 18 mar 2011
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Respirar profundo !

lördag 26 februari 2011 Bangkok

Det blir aldrig eller sällan som man tänkt sig…..

..men det kan bli bra ändå …

Förra resbrevet hade ju tema - orkan ..turbo mm .. det fanns väl en förhoppning om att lugnet o friden
o dom låånga dagarna i paradiset skull återinfinna sig… well..

Vi börjar väl där det förra slutade… Den näst in till mutomspunne Bob… efter endel vänder hit o dit..
första resan inställd pga av värsta snöoväder ..så bokade då nästa resa som då krymp från 14 dagar till
6 dagar.. lite väl kort o kanske hektiskt men men .. har man ett liv där borta i det stora landet så… Jag
la upp den ” perfeketa ” planen där vi både skulle få ihop enhel del beach tid och hinna se lite mer
genuint Thailand .. därbland hälsa på barnhemmet Home and life som Många bäckar små .. stöttat…

Bobs mesta inlägg i debatten via sms o ett antal telsamtal av någon anledning ofta vid 03 tiden på
natten.. fine .. I like to see Thailand and you..fine..gäsp bra .. hörs sen..

Den spännande fortsättningen hittar du på

http://medzeta.se/resprar.html

eller www.medzeta.se - långt ner till höger klicka på thailand 2010/2011 - där hittar du alla
resdagboksinlägg o mer foton än här
// zahra

vinteriparadiset

Kommentarer till inlägget

Mari kommenterade söndag 27 februari 2011

Vilken häftig blomma! Har du gjort den?

Per Olsen kommenterade måndag 28 februari 2011

Du er er ei veldig aktiv person skjønner jeg.Kul at lesa dine greier.
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1) Bangkok 26 feb 2011

2) Bangkok 26 feb 2011 3) Bangkok 26 feb 2011

Kommentarer till bild 3

letibb kommenterade lördag 5 mars 2011

Hej!
Ser väldigt trevligt ut, nästan så man blir avundsjuk, många vänner berömer Thailan det vänliga och
trevliga folket, jag får väl ta en resa dit någon gång när jag blir rik?
Hoppas du mår bra och har det bra, sköt om dig min vän.
Vänligaste hälsningar.
Leffe.
Ps våren är på väg!
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Blixt visit i Cambodia

lördag 12 mars 2011 Bangkok

Efter att whiskyångorna lagt sig och tillnyktringsenheten släppt mig fri så gäller det att tag i den nya
livet steg 2… under helgen återupptogs karvandet i morötter o meloner som legat lite i träda … söndag
natt blev jag upphämtad av minibuss för färd till Cambodja… nu skulle det eventuella fortsatta livet i
thailand avgöras.. jag ska inte råka ut er mer med Visum regler.. med det är ett evigt tjafs ,,, nya regler
o ingen vet vad som gäller..

Den spännande fortsättningen och massa foton...

http://www.medzeta.se/cam.html

eller www.medzeta.se - Thailand 210 / 2011 .. där hittar du länkar till alla resdagböcker !

keeep smiling !!

vinteriparadiset
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Åter i Kata

tisdag 15 mars 2011 Bangkok

Efter att nytt visum var fixat packades väskan o tog ett litet plan söder ut till Kata beach. Kata har alltid
sen jag började åka till Thailand legat mig varmt om hjärtat . För 3 år sen tillbringade jag 6 månader
där. På slutet var känslorna mixade .. det hade blivit väldigt turstiskt.. lite Disneyland och mycket fylla
och någon riktig Thailandsfelleing var svårt att uppnå..
Men trots detta gillar jag Kata- beach o har många vänner o fina minnen därifrån.
Jag var varnad från olika håll att mycket hade förändrats...

Den spännande fortsättningen och många foton hittar du på http://www.medzeta.se/katabeach.html

eller www.medzeta.se - långt ner till höger - Thailand 2010 /2011 ...

vinteriparadiset

Kommentarer till inlägget

Mari kommenterade onsdag 16 mars 2011

Varför skriver du inte här när du ändå börjar? Hmmmmm....frustration!

zahra kommenterade onsdag 16 mars 2011

Enkelt att svar på.. jag skriver hela inlägget .. klistrar in en bit här för tt det går att skicka ett utskick -
jag har skrivit i resedgboken... - sen hela inlägget med egen design o mkt lättare att ladda upp bilder...
på www.medzeta.se !

Ullis kommenterade torsdag 17 mars 2011

Tror du också gått upp lite i vikt. :) KRAM!

1) Bangkok 15 mar 2011

2) Bangkok 15 mar 2011
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Delad glädje är dubbel glädje !

fredag 18 mars 2011 Bangkok

This text you will find in english further down

Este texto está en español más abajo

Denne teksten er på norsk nedna

Delad glädje är dubbel glädje !

Åter i Khao lak o träffar barnen på Home and life!

Oj vad kul det var att komma tillbaka o träffa även dom andra ungarna ! Och se hur verksamheten
utvecklats .. dom driver nu ett litet bageri där dom säljer bröd o banancake på markanden varje lördag
, ett litet art – galleri där dom målar t- tröjor mm .. en liten del går till den ungen som målat tröja till
ett eget sparkonto.. o resten till Home and life..

Det blev 2 dagar med skratt lek och bus.. det är verkligen fullfart hela tiden på ett ställe med 26 ungar
.. några volontärer …

Läs början och slutet och se massor av foton på :

www.medzeta.se/life2011.html

eller gå till www.medzeta.se

klicka på Thailand 2010 /2011 så hittar du alla resdagboks inlägg.

Det finns en ” googel translate ” funktion för mina inte svensktalande vänner !

__________________________
Shared joy is double joy!

Re-Khao lak o meet the children at Home and Life!

Oh what fun it was to get back o meet even the other kids! And see how the business has developed ..
they now runs a small bakery where they sell bread o banana cake on the market every Saturday, a
small art - gallery where they paint t-shirts etc. .. a small portion goes to the kid who painted the shirt
into a separate savings account .. o rest for Home and Life ..

It was two days with laughter, fun and games .. it is really full speed all the time in one place with 26
kids .. some volunteers ...

Read the beginning and end and see lots of photos at:
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www.medzeta.se /life2011.html

or go to www.medzeta.se

click on Thailand 2010 / 2011 so you can find all travel day book posts.

Alegría compartida es doble alegría!

* Re-Khao Lak conocer a los niños en el hogar y la vida!

¡Oh, qué divertido que era para volver o satisfacer incluso a los otros niños! Y ver cómo la empresa ha
desarrollado .. que ahora dirige una pequeña panadería donde se vende el pan o pastel de plátano en el
mercado todos los sábados, un arte pequeño - galería donde pintan camisetas, etc .. una pequeña parte
va a la niña que pintó la camisa en una cuenta de ahorros separada .. descanso o para el hogar y la vida
..

Fue dos días con la risa, la diversión y los juegos .. en realidad es toda la velocidad de todo el tiempo en
un solo lugar con 26 niños .. algunos voluntarios ...

Lea el principio y el final y ver un montón de fotos en:

www.medzeta.se /life2011.html

o ir a www.medzeta.se

haga clic en Tailandia 2010 / 2011 para que pueda encontrar todos los mensajes de día de viaje libro.

Delt glede er dobbelt glede!

Re-Khao Lak o møte barna hjemme og Life!

Å så morsomt det var å komme tilbake o møte med de andre barna! Og se hvordan virksomheten har
utviklet seg .. De driver nå et lite bakeri der de selger brød o banan kake på markedet hver lørdag, en
liten kunst - galleri hvor de male t-skjorter etc. .. en liten del går til ungen som malte skjorte i en egen
sparekonto .. o hvile for hjem og Life ..

Det var to dager med latter, moro og spill .. det er virkelig full fart hele tiden på ett sted med 26 barn ..
noen frivillige ...

Les begynnelsen og slutten og se massevis av bilder på:

www.medzeta.se / life2011.html

eller gå til www.medzeta.se

Klikk på Thailand 2010 / 2011, slik at du kan finne alle reiser dagen boken innlegg.
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vinteriparadiset

1) Bangkok 18 mar 2011 2) Bangkok 18 mar 2011 3) Bangkok 18 mar 2011

4) Bangkok 18 mar 2011 5) Bangkok 18 mar 2011
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Det stora lugnet !

tisdag 12 april 2011 Bangkok

Hej kära vänner o kvarvarande ..överlevande resedagboksläsare !
Den här gången ligger hela texten här men finns även på
www.medzeta.se under THailand 2010...
eller direkt www.medzeta.se/storal.html

Det har gått några veckor sen mitt senaste inlägg och återkomsten efter minisemestern till Khao lak
och Phuket . Det är säkert även färre inlägg i resedagboken än vad som brukar gälla under mina resor..
det finns 2 förklaringar - 1 det är e n mycket lugnare och på sätt och vis ”händelsefattigare ” resa än
vanligt … men även en viss konkurrens av Facebook… så dom av er får ju där en regelbunden och
kanske tom ibland lite för ofta om mina förehavanden ..

Den här resan är händelsefattig.. ja men inte i någon negativ mening.. tant börjar bli äldre och
uppskattar lugnet och satsar mer och mer på en vardagslik tillvaro fast på annan ort än hemma vid …
Jag boar in mig mer för varje gång och inte ute och far så mycket.. hade nog tänkt åka runt endel ..
men kommit fram till att varför jaga nya paradis när jag trivs där jag är .. en beach är en beach .. o det
innebär bara oftast en massa timmar på buss… vilket både jag och min rygg klarar sig utmärkt ifrån.

Sen är det ofta så att ju längre man är kvar på en plats desto bättre lär man ju självklart känna den ..
men också lite trögstartade relationer får tid att växa sig starkare… jag gillar min lilla by men har av
och till tyckt att den är lite seg.. och svår att lära känna… människorna reserverade och ibland nästan
irriterande anonyma när dom fortfarande kan titta på en som det är första gången jag dyker upp… jag
är mer van att gubbar och gummor på marknader blir lite tjenis och man hittar någon favorit
restaurang där dom blir lite mer personliga.. men icke.. i den här byn låter man sig icke flirtas med hur
lätt som helst !!
Men plötsligt nästan fån en dag till en annan så släppte det.. folk börja hälsa .. o vinka .. och jag hade
sen en tid varit stadig kund på det lokala apoteket efter att förskaffat mig en sk thaitatoo.. bränt höger
vad på ett en varm ljuddämpare ../ avgasrör .. på en stor snygg mc.. är man svag för söta pojkar och
häftiga MC… i alla fall vid ännu ett av mina otaliga besök för att köpa kompresser eller någon magisk
salva så räckte inte pengarna o då fick jag köpa på krita! Och samma sak några dagar senare när jag
legat på beachen massa timmar och beställt in den ena kalla efter den andar och en jätte stor tallrik
med mix seafood … så fanns det inte alls så mycket bath som dom ville ha.. o jag erbjöd mig att cykla
hem fort fort.. nej nej.. betala imorgon eller nästa dag inga problem..

Även vad gäller nya bekanta så har det växt fram några - min kompis Marry från Scotland som jag
hade en väldigt ytlig och sporadisk kontakt med har växt sig starkare och starkare . numera hörs vi ofta
och har jätte kul ihop . Kanske är hon lite reserverad för hon bor här året om o det märks att många
vill ofta ha hjälp med en det ena en det andra… vilket hon inte helt uppskattar men svårt att säga nej..
när hon insett att denna dam sällan behöver hjälp med något utan är väldigt självgående så släppte
endel reservationen.. så nu hänger hon gärna med ut och går .. och hänger nästan med i min takt..
shopping är ett av våra stora gemensamma intressen och Marry har med sin gedigna lokal kunskap
visat mig till dom bra affärerna … och klart är att Thailand är inte super jätte billigt som är lätt att tro ..
men visst man kan hitta vissa saker.. som omman ändå skulle ha köpt dom så kan det vara motiverat..
o jag har nu lyckats framkall a stora behov av Calvin Klein byxor, Janzen bikini…reebook skor .. jag har
helt enkelt blivit en märkes freek .. jag som knappt visste skillnaden mellan H&M och .. ja .. någon stor
dyr.. ni ser..

Nu är det ju så att allt man shoppar ska ju med hem.. jisses.. det blir nog att köra lager på lager är jätte
snyggt o jag är så rädd att bli sjuk av aircondition på planet…

Jo det närmar sig faktiskt hemresa .. det har ju börjat droppa in det ena vårtecknet efter det andra
hemifrån.. och då brukar jag ju våga mig hem… hem .. ja det blir ”lagom ” kul…. Det pågår
balkongrenovering och det ska visst se ut som ett bombnedslag.. plus att vi får inte gå ut på altan .. jag
kommer nog befinna mig mycket ute i mitt torp !!
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Komma hem känns helt ok o ska bli trevligt att träffa många av er !! Men jag flaggar lite för att denna
sommar kommer bli budget !!! allt på denna resa har flutit otroligt bra .. förutom fadäsen med
thaitatoon… och ekonomiskt .. rena mardrömmen med dyra visum kostnader.. försvunna dollar och
flygbiljetter .. så kaffe kommer alltid finas men inte mycket utrymme för luncher fikan på stan o resor
kors och tvärs…. Men gärna en långpromenad .. en termos kaffe eller bara umgås utan att
omkostnaderna behöver bli så stora !

Opps.. jag var nästan redan hemma… händer det inget här… jo det gör det . varje dag något även om
det är såå lugnt så lugnt…

Min by… första tiden här ahde jag ju Bosse och Birgitta -- alias Selma o lilla Fridolf… och med domblev
det ofta bilburna shoppingrundor till Pattaya… efter deras hemresa så har jag nu fått klura ut hur man
handlar utan bil och blivit en fena på att få saker hemkörda och leja gubbarna som sköter området att
köra mig på sina moppar med sidovagn när jag ska handla tugnt… eller ta många cykelvändor.. jag och
min cykel är defintivt kända nu och det har också hjälp till att bli lite mer tjenis med byn. Klart att om
man är en regelbunden kund och dom ”tjänar ” på att ha os falanger här så blir dom mer glada o tjenis
!

Marry och jag tog en heldag i Bangkok .. där mötte vi Ewa och Håkan hemifrån.. åkte riverbåt.. tittade
på tempel på avstånd och drack goda drinkar… spanade in gamla nostalgiska backpacker gatan khosan
road…

Hemma vid har mååånga många timmar gått åt att karva morötter.. jag har ju satsat endel på att öka
mina kunskaper i fruitcarvngens ädla konst och skaffade mig en privat lärare i 60 timmar.. många
morötter har det gått åt ! men kul är det .. och inte minst bra att ha något att göra .. för även i paradiset
kan det bli långtråkigt .. och jag vill inte bli som många i brist på sysselsättning ..sitta framför en öl o
en till o en till.. vad jag ska göra av det vet jag inte.. funderar lite.. kanske kurser..provat på det men det
är inte så lätt .. folk vill lära flör mkt på kort t id… .. kanske bara nöje .. kan något annat.. ett antal
knivar får vilket fall följa med hem.

Varvat med beach .. pool… så turistar jag lite… en snabb jordenruntresa på 2 timmar…
Resan dit och hem gick fortare .. spätta bak på en av Sabai MC… härligt att vara på en mc igen .. även
om jag hellre skulle köra själv .. men där har det kläckts endel ideer som jag ska jobba vidare på ..
kanske går det att handikapp anpassa en mc…

Livet i thailand går sin gilla gång…. 2 gånger om dagen blir det dock lite livat.. då ska en ur thailändska
kunga familjen .. inte riktigt säker på vem ta sig mellan sin bostad i Sattahip och Pattaya…. Det är 40
km… o jag bor ungefär mitt i … då åker en polisescort i .. ja väldig hög hastighet.. ca 5-6 bilar.. o vid
VARJE utfart längs sträckan står en polis o stoppar trafiken löpande… första gångerna jag hörde
larmet trodde jag det var typ världens största bilolycka eller krigslarm… nu ingår det i dagliga
rutinen…

I brist på tha och engelska får man ta till kropps språk !! Det brukar gå bra men ibland blir det kul.. på
min bastu sitter en jätte stor- läs fet - man i receptionen.. lite budha lik.. iförd endast handduk runt… o
tittar på den lilla tv:n en bit bort med kikare ..

Sauna madam… så långt inga problem…men dagen till ära var jag hungrig o vet att man kan få dom o
hämta mat .. ris .. o någon köttfärsröra… sen något mer som jag inte förstod.. o så ställer han sig upp o
gör någon rörelse som ser ut som han går på toaletten och skiter !!!
Tills jag kopplar .. ÄGG !! han härmar en HÖNA !!

Dagarna fylls a v sånna här små öden och äventyr…. Här om dagen fick jag för mig att handla 4 olika
grönsaker av samma man … han tillhörde för ovanlighetens skull inte en av dom som har
miniräknare.. så han skrev upp siffrorna med en blå tuschpenna på en plastpåse .. stor som en
konsumpåse…. Räknade ihop… men det blev fel… tog fram en ny plast påse.. skrev dom 4
beloppen..räknade … o ja nu 24.50 kr.. det hade tagit ca 20 min .. så dagarna går !

Jag har ibland funderat på om jag ska skriva något om buddhismen… den är ju trots allt alldeles
väldigt mycket närvarnade överallt och dagligen … jag kommer inte gå in på ngn religions lära men
faccineras över hur etta offrande och tempel o bedjande .. och offrande igen kan ta så mycket tid och
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pengar i anspråk av ett folk – och ofta pengar av människor som inte har så mycket.. i tron att man
måste för annars kommer alla möjliga hemskheter hända.. det är rökelser blommor mat .. offer offer
offer.. och som jag ser det är det en kvinnofälla… för det verkar vara mest kvinnorna som offrar ber o
går på buddha möten buddha dagar hit o dit.. jo visserligen är det massa munkar som springer
omkring i oranga skynken…. En större del av landets mest arbetsföra män verkar det som ibland.. jag
kan bara säga jag har svårt att förstå och faccineras av hur folk tvångsmässigt utför dessa ritualer som
något helt naturligt .. varje dag !!

Ni ser jag har för lite socialt liv ..därför bladdrar jag på … well jag skulle tro att detta blir ett av mina
sista inlägg för denna resa … mitt vanliga mobil nummer kommer att fungera igen from den 3 maj för
den som vill ta en kaffe eller en promenad eller bara snacka lite skit…

Några datum är redan inbokade hemma… den 7 maj tänker jag lyssna på Blå kongo på konserthuset i
Uppsala .. står nog i baren o tar en kall..någon timme innan om fler vill hänga på … den 15 och 22 maj
finns jag ute på Disa gården o stugvaktar .. där finns kaffe och goda våfflor… däremellan ska jag lämna
bilen på serivce o besiktiga – tack P för hjälpen med det !

Tack för visat intresse och ha en härlig vår !! /// zahra

vinteriparadiset

Kommentarer till inlägget

Jan Holmstrand kommenterade tisdag 12 april 2011

Tack för mera trevliga läsning. Hoppas Sverige välkomnar dig hem med skönt väder. Det våras i alla
fall. Snön försvann blixtsnabbt.

Sirpa kommenterade tisdag 12 april 2011

Oj, är du redan på hemväg. Tänk vad en vinter går fort. Här börjar det bli vår och vi har bara pyttelite
snö kvar i trädgården och Anna fyller 11 imorgon. Och då är det officiellt vår! Välkommen hem!

Mari kommenterade onsdag 13 april 2011

Du har ett till datum bokat......och det måste nog tyvärr medöra en smärre kostnad för transit till
Rekasta. ;)

Erika kommenterade onsdag 13 april 2011

heej , härligt att ha läst dina berättelser, och ser fram emot att träffas i det fina sommar sverige, det
blev ingen thailand i år heller, synd för att jag saknar alla dofter ( de goda :)) ) och maten , och miljön.
Som turist så klart. En varm kram och synd 7 maj har jag besök från frankrike. men vi hinner höras
Erika

Vicky kommenterade onsdag 13 april 2011

Hej Granne!
Vill hälsa dig välkommen hem till lervällingen och vår bruna sörjiga f.d.gräsmatta som inte finns inga
kvar. Inplastade är vi också med byggnadsställning till den 30 maj! Så var förberedd att det inte är en
vacker syn vi har i vår f.d. vackra park.
Men våren är på väg :) Du får gärna ta med dig lite värme i bagaget!
Trevlig resa hemmåt Svedala och Tunabackar.
/ Vicky
Ps! 7 maj skulle man kunna hänga med på. Skön musik är aldrig fel eller en kall öl :)

Ann-Margreth (Puhket kommenterade torsdag 14 april 2011

Kära Zahra!
Tack för Ditt långa brev, Känner hur Du trots avsaknaden av vilda upplevelser. Jag är ju äldre än Du
och njuter av att bara "vara" läsa, få massage. Har upplevt så mycket i mitt kiv att jag kanske därför
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njyter av att
ta dagen som den kommer. Min massör Nok, som just nu är här hos oss och hjälper många av mina
patienter, är en viktig del i mitt val av semesterort.
Välkommen hem och än en gång tack för alla Dina berättelser.
Kram
'Ann-margret

1) Bangkok 12 apr 2011 2) Bangkok 12 apr 2011

3) Bangkok 12 apr 2011

4) Bangkok 12 apr 2011 5) Bangkok 12 apr 2011 6) Bangkok 12 apr 2011

7) Bangkok 12 apr 2011

8) Bangkok 12 apr 2011 9) Bangkok 12 apr 2011
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10) Bangkok 12 apr 2011 11) Bangkok 12 apr 2011 12) Bangkok 12 apr 2011

13) Bangkok 12 apr 2011 14) Bangkok 12 apr 2011 15) Bangkok 12 apr 2011

16) Bangkok 12 apr 2011

17) Bangkok 12 apr 2011 18) Bangkok 12 apr 2011

19) Bangkok 12 apr 2011 20) Bangkok 13 apr 2011
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hemma igen !

lördag 14 maj 2011 Bangkok

Recent adventures and return home from my Thailand trip - for my foreign friends are the full post on
www.medzeta.se/hemmaigen2011.html
-which can be translated with gooogeltranslate.

Hemma igen !!

Jag är nu hemma i Sverige och Uppsala igen efter en lååång och härlig vinter i Thailand .
Det mesta som hänt där har ju ni trogna resdagsboksläsare hängt med på ! Tack för visat intresse
!<br>

Jag får ofta frågan – hur känns det att vara hemma igen

Det är alltid lite speciellt.. vad är lika, vad har hänt....senaste skvallret...

Denna hemkomst blev dock alldeles strålande på många vis – kanske det viktigaste var att mötas av
beskedet
att jag vunnit mitt mål
i Hovrätten angående oskälig hyra ! Efter drygt 1.5 år så var saken till ända !
Då många av resdagbokensläsare kan vara in samma situation att hyra ut era bostäder ska jag lite kort
sammanfatta vad som hänt,

Jag hyrde ut. Efter att hyresgästerna paret Malin Sandberg/ Ursula Martin flyttat gick dom till
Hyresgästföreningen HGF och begärde
hjälp att kräva återbetalning av oskälig hyra med sammanlagt 3500 kr . Ursula Martin var medlem i
HGF och hade så tillsvida rätt till
ombud . Det var inte Malin Sandberg –men hon blev retroaktivt medlem och vips så ställde HGF
ombud Björn Collin även upp som ombud för
Malin Sandberg.
Konstigt... HGF hävdar att dom hörde ihop och att samma sak prövas.. bara att en påstådd skuld som i
detta fall att del av hyra skall återbetalas
måste kunna styrkas med tex
dom/beslut -det går knappast att juridiskt korrekt kräva in skulden annars och det skickades in en
ansökan till domstol
i var och en av damernas namn.. well.. jag anser att det är bedrägligt beteende mot betalande
medlemmar ! På HGF hemsida står oxå att läsa – citat – Det här får du som medlem
Svar på hyresfrågor och juridiskt stöd i svårare ärenden –slut citat
Jag är kanske inte helt överraskande inte längre medlem .. jag kan ju gå med när jag behöver ett
juridiskt ombud... blir ju billigare !
Åter till kravet..
Ombudet Björn Collin skriver – citat - ”hyra som klart överskrider vad som kan vara skäligt ” slut citat
Inför förhandlingar i hyresnämnden sänks kravet till 3000 kr .

Jag nekar stenhårt ! Påvisar senast aktuella rättspraxis som i hovrätten ger rätt att
öka hyran med 24 % istället som tidigare 10 -15 % om lgh har en hög standard o tekniska lösningar.
Björn Collin menar i sitt anförande att lgh är ” enklare möblerad ”<br> Jag lämnar in
fotodokumentation på lgh som är HEL renoverad tak golv vitvaror - det flesta möbler o husgeråd
2005.

Hyresnämnden sänker kravet till 1800 kr – ok 50 % vinst... eller förlust.. <br>
Jag överklagar i hovrätten där jag som sagt får rätt till 100 % !! Det är inte en oskälig hyra !!
Det är avgjort av jurister med gedigen erfarenhet och enhälligt !

Så slutsats - låt INTE dig som enskild privat person skrämmas av att en stor organisation med en
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självsäker
jurist menar på att han vet vad som gäller ! Vet du med dig att du har varit juste – låt en domslut
avgöra saken !
<br>
Sen kan man ju rent principiellt fundera på om ett ombud betalat av medlemmarnas pangar skall
användas till vad som ändå måste anses som i sammanhanget småsummor .. och belasta rättssystemet
med ett sånt krav...

Behöver du ett juridiskt ombud i hyresfrågor är du välkommen att höra av dig . Jag har F- skattsedel ,
en jurist examen samt visat att jag kan argumentera, ta fram relevant jämförelsematerial, aktuell
praxis samt lämna in handlingar i god tid - allt detta har Björn Collin visat klara brister i, vilket
påpekades vid förhandlingen i hyresnämnden av ordförande !

Jag kan bara säga jag är så nöjd och I am the winner !! Bättre hemkomst är svårt att få !!<br>
För dig som vill läsa domen
Mål nr ÖH 5546 -10
Här finns domen - beslutet - från Hovrätten som pdf - fil -
på min hemsida www.medzeta.se – den ligger på startsidan ! Detta är helt ok i överstämmande med
offentlighetsprincipen – dubbelkollat med hovrätten !

Men innan jag kom hem så var det några veckor kvar från mitt senaste resebrev och avfärd !

Dessa veckor präglades av ett mycket typiskt Zahra beteende.. packa , väga , fundera .. packa om .. väga
om ..planer och reservplaner... hur mkt kan man få med .. åka i 3 tröjor...2 par byxor.. tunga saker i
fickorna..

Jisses vad man samlar på sig saker ... enheldel kunde jag ju lämna i i huset åt ägarna men det fanns en
heldel som dom nog inte skulle vilja ha o dessutom skulle kunna glädja någon fattig.

Och det dök upp !!

En av mina charmiga ”badboys” och Mc - killar från Sabai MC - BB - fyllde år och önskade sig av
gubbgänget att dom la en slant var så det kunde handlas mat mm till en liten familj som BB stöttat på
olika vis. . Det är en mormor och morfar som bor med sitt barnbarn på ca 12 år i vad vi skulle kunna
kalla ett skjul.

Mer om detta och min hemkomst samt flera foton hittar du på min hemsida !!

www.medzeta.se –Resedagboken Thailand 2010 /2011 – The beach girl...långt ner till höger..

där finns alla resdagboksinläggen med det senaste överst !

Tack för visat intresse och ha en underbar sommar då jag hoppas vi ses !! /// zahra -the beach girl !

vinteriparadiset
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1) Bangkok 14 maj 2011 2) Bangkok 14 maj 2011 3) Bangkok 14 maj 2011

4) Bangkok 14 maj 2011


