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30% rabatt

Nu bygger vi för framtidens
TV, Data, Internet, Telefoni

på alla julsaker
(ej julslingor)

Södertälje Stadsnät,
08 550 297 77, www.telgenat.se

Bergaholmsv 10, mittemot Weda
Tel. 08-550 872 30

Varje onsdag kl 9-11
Ring på telefon 08-550 339 88
eller e-maila till: redaktion@lt.se
Du kan också ställa dina frågor på vår
hemsida www.lt.se varje dag dygnet runt.
Mikael Silberstein
Vi tar även emot per post:
LT, 151 82 Södertälje och via fax: 08-550 877 72
Svaren presenteras i torsdagstidningen.
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I väntans tider. Jack Pöldre var tidigt ute i sin jakt på biljetter till Rolling Stones spelning på Ullevi.
Foto: Magnus Grimstedt
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Hölöbon Jack Pöldre frös i natt.
Sedan klockan elva i går kväll
väntar han på Saltsjötorget
inför dagens biljettsläpp till
Rolling Stones Ullevispelning
10 juni.
– Det är ett måste att stå först
i kön, säger 57-åringen.
Lars Klefbom
lars.klefbom@lt.se · 550 921 12

Lunagallerian, bottenplan • 08-550 611 26 • Guldsmed med egen verkstad

Brand- och vattenskadat
NU HAR NI CHANS ATT KÖPA
BILLIGA JULKLAPPAR FÖRE JUL!
Massor med julklappstips t.ex. fräscha
leksaker, spel, klockor och en massa annat.
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SANERING I SÖDERTÄLJE AB
Långängsvägen 3, Södertälje

Klockan nio i dag på morgonen
öppnar Träffpunkt Tälje. Då hänger Jack Pöldre sedan länge på
låset för att försäkra sig om en
plats på sommarens konsert
i Göteborg – den enda Sverigespelningen under världsturnén.
Utrustad med klappstol, kaffetermos, äpplen och mackor och
rejält påpälsad för att stå emot
decemberkylan tog han plats
utanför entrén vid 23-tiden i går.
– Jag är lika skärrad som när jag
köade förra gången. Ska jag få
biljetter eller inte? Jag darrar
i hela kroppen av nervositet, sade
Jack Pöldre inför sin nattliga
väntan.
Han har beställningar från

söner och kompisar och tänker
köpa sex biljetter à tusen kronor.
All denna möda på grund av sin
fanatiska kärlek till ett rockband
från England.
Sedan första singeln Come On
släpptes 1963 har Jack Pöldre levt
med och för Rolling Stones och
knappt lyssnat på någon annan
musik.
– Det är mitt liv, en del av mig
själv. Det är Stones jämt och jag
ledsnar aldrig. Jag kan vakna på
morgonen och tänka ”i dag ska
jag lyssna på skivorna från det
årtiondet”, säger han.

”Det är som en sjukdom”
En vandring med Jack Pöldre
genom Hölövillan är som en
guidad tur på ett välsorterat
Rolling Stones-museum. Väggar
och tak (!) är tapetserade med
affischer, litografier, inramade
LP-skivor med bandmedlemmarnas autografer, plektrum, klistermärken, knappar, konsertbiljetter…
– Det är som en sjukdom. Men
andra samlar på frimärken eller
gamla bilar – då kan jag hålla på

med det här. Jag tycker det är rätt
festligt, säger han.
Jack Pöldre vågar inte tänka på
hur många hundra tusen kronor
han lagt ned på sitt intresse. Så
ofta han kunnat har han jobbat
övertid som maskinoperatör för
att gneta ihop några extra slantar.
Snart tatuerar han in Rolling
Stones-loggan med utsträckt
tunga på vänsterarmen. Mellansonen Charlie har fått sitt namn
efter Stones-batteristen Charlie
Watts (frun Catarina underkände
både Mick och Keith som namnförslag).
Sedan
Råsundaspelningen
1970 har Jack Pöldre sett Stones
live ett tjugotal gånger. I september flög han till Boston för de två
konserter som inledde den pågående världsturnén. Han har redan
biljett till båda spelningarna i
Madison Square Garden i januari.
Och förhoppningsvis får han tag
i en plåt till Ullevi i dag.
– Det här kan vara bandets sista
turné, så därför är det viktigt att
se den sista konserten också. Det
blir ett jobbigt år, säger Jack
Pöldre.
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Kontakta oss 0739-14 53 69
Behandlingen är gratis
Spelberoendeprojektet:
Beroendecentrum Stockholm, Stockholms stad och Karolinska Institutet

020-81 91 00 Stödlinjen för spelberoende och deras anhöriga

