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6 juni, och Sverige är som vackrast! 
Svårt att klä i ord! 
Ta ett djupt andetag! Känn in den svenska sommaren! 
Det gröna, sköna, dofterna och fågelsången. 
 
Många fåglar gillar Sverige!  
Bofinken är vår vanligaste sommarfågel, 25-30 miljoner Bofinkar beräknas finnas i landet på 
sommaren. 14 miljoner par föder upp ungar just nu. 
(Vi är 9,1 miljoner.) 
 
Vi har valt en fin plats att fira på! 
Med historiska anor. 
Denna plats har haft stor betydelse i nationens bildande och Sveriges historia.  
Det var hit folkkungarna på 1200-talet lurades för att rådslå med Birger Jarl. 
Här slogs de ned i ett blodigt slag.  
 
Sverige har utvecklats till ett fantastiskt land! 
Vi har mycket att vara stolta över! 
Men också mycket att vara rädda om! 
Demokrati och alla människors lika värde är ingen självklarhet. (Se runt i världen.) 
Vår natur är inte heller självklar.  
Vi är helt beroende av: 

- syret i luften 
- vattnet 
- växterna som producerar maten 

Vi måste ta vårt ansvar! 
Vi måste tillsammans skapa förutsättningar att leva ett gott liv! 
 
Vi har en fantastisk kommun! 
      -    Bergslagsskog 

- Jordbrukslandskap 
- Mälarlandskap 

Vi saknar bara fjäll och hav, men det finns nära. 
 
Vi har goda förutsättningar, men det är vi tillsammans som utvecklar och ser till att vår 
kommun är en trivsam plats. 
Det är oerhört viktigt med engagemang från oss som bor och verkar här. 
 
För att nämna några med stort engagemang denna sommar så har vi: ”Gästis”, Golfbanan, 
Strömsholmstävlingar, Westerqvarn, Jazzensmuseéum och Gästhamnen i Borgåsund.  
 
Idag har vi hissat flaggan för att hedra vår  
byggd, kommun och vårt land. 
Flaggan står för stolthet, glädje och gemenskap. 
Hemma har vi den på bordet vid högtidliga tillfällen som födelsedagar, midsommar, 
skolavslutningar o.dyl. 
Vi ställer den med stolthet på bordet. Den förstärker högtidsdagen! 
 



 
Jag blev ledsen när jag här om dagen fick ett flygblad i brevlådan. 
Bladet var blått och gult. 
Flygbladet beskrev värderingar som jag inte kan ställa upp på. 
Det är inte Sverige för mig! 
Det som är tråkigast är att de tar den svenska flaggan som symbol för dessa värderingar, 
det kan jag inte acceptera! 
 
Flaggan är en symbol för vårt land. 
Ett land är ett geografiskt område där gemensamma lagar och regler råder. 
Dessa regler är gemensamma för alla som bor där. 
Vår flagga måste få vara symbolen för denna gemenskap – inget annat! 
 
Sverige är ett fantastiskt land, och skall så förbli! 
 
Om man skulle beskriva Sverige med en bild hur skulle den se ut? 
Mina tankar går till hur jag och många andra barn som unga ritade .  
Rött hus, blå himmel, gul sol, blommor,  grönt gräs, en katt på trappen och en ?  
– Flaggstång!! 
 
Jag minns mitt Sommar-Sverige med: sill och potatis, allsång med Bosse Larsson och 
jordgubbstårta. 
 
Vad kommer barnen att beskriva? 
Är det gummipool och studsmatta och Zlatan Ibrahimovic? 
 
Vi har all anledning att känna oss stolta! 
All anledning att hissa flaggan! 
All anledning att hylla vårt land och utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige! 
Det leve!  Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! 
 
Catarina Pettersson.  
Kommunalråd Hallstahammars kommun. 
 

 


