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Då är vi tillbaka efter vår sommarledighet. 

I detta nummer så kommer det att handla om Speciell Olympic Games som ägde rum nere i Malmö i 
början av juni månad. Blekinge hade några parasportare med på plats under första tävlingsdagen och om  
arrangemanget kan du läsa mer om i denna tidning. 
 
Johanna Rönnholm, som har starkt nedsatt syn, besökte Kalmar under en av de första helgerna i juni 
månad för att prova på att köra bil. Hur det gick kan du också läsa om i detta nummer. 
 
Anders Bagge är ju en personlighet som är svår att inte tycka om. Han har skrivit musik som framförts 
av kända världsartister och nu har han själv börjat att framträda på scen. Tidningen Babbel har träffat ho-
nom. Vi träffade honom på Östersjöfestivalen.

Du kan på sidan 18 ta del av två saker som Sofie Holmström gjort i sommar. Hon fick i uppdrag innan 
sommarledigheten att ta med oss på två sommaraktiviteter som hon skulle göra då hon var ledig.

Sen ställer vi oss åter frågan: Vad tycker du att vi som är inom Daglig Verksamhet skall kallas för? För 6 
år sedan ställde vi samma fråga och ville ha in förslag från bla Dig, men vi fick inga förslag  frän dig då. Men nu 
hoppas vi på att du kommer att bidra med svar. Du ser våra kontaktuppgifter nedan.

Skriv ett brev till oss och dela med dig av det som du vill berätta. Du måste ange ditt telefon-
nummer i brevet så att vi kan kontakta dig. 

Tidningen Babbel
Rådhusgatan 2
374 36  KARLSHAMN

Telefon: 0454 - 56 31 05
E-post: babbel@karlshamn.se 
Hemsida: karlshamn.se/skaparverkstan

Redaktörer: Adina Nilsson, text 
  Johanna Rönnholm, text 
  Christer Svensson, text 
  Paul Karlsson, foto 

Layout:  Niklas von Matern
 
Ansvarig Utgivare: Ola Olsson

 Vi finns även på Internet:  Vi finns även på Internet: www.karlshamn.se/skaparverkstan 

Skicka brevet till:

BaBBels redakTörer har ordeT

Är deT NÅgoT som du Vill BerÄTTa om i TidNiNgeN BaBBel?
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Den 23 juli avgjordes årets upplaga av Swim-
run, under Maria Larssons leding, med mål-
gång på Piren i Karlshamn under Östersjöfes-
tivalen.
Har följer några bilder från denna tävling.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amanda Nilsson firar andra platsen totalt i Swimrun och seger i mixed-
klassen.

Maria Larsson samtalar med Richard Olsson, känd från TV.  

Text: Christer Svensson
Foto: Christer Svensson

   swimruN i Bilder   swimruN i Bilder
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Den 3-5 juni besökte tidningen Babbels re-
porter, Johanna Rönnholm, en Upplevelse-
helg i Kalmar i samarbete med Unga med 
synnedsättning och SRF (SRF = Synskadades 
Riksförbund) Kalmar och SRF Blekinge.  Vi be-
sökte en trafikskola i Kalmar som heter SYAB. 

 

En spännande helg väntade för Johanna Rönnholm i Kalmar.

Lördagen startade med att vi samlades utan-
för hotellet och åkte buss till trafikskolan. När 
vi klev ut ur bussen blev vi indelade i 4 olika 
grupper. Den gruppen som jag var med i skulle 
börja med att köra lastbil och buss. Jag valde 
att inte köra lastbil för att det var svårt att 
komma upp i lastbilen. 

Jag testade bara att köra bussen och det gjor-
de jag 2 gånger. Efter att ha provat på att köra 

buss så var det dags för att testa på att köra 
bil eller minibuss, jag provade bara att köra bil, 
det var lite nervöst men det var häftigt och kul 
upplevelse. Trafikskolläraren Henrik Sundström 
satt bredvid och berättade hur jag skulle köra. 
Men innan jag började köra så berättade han 
om sakerna i bilen som bromsen och gasen 
och växelspaken. Därefter så fick jag testa på 
att köra en bit, det var spännande och kul. Det 
skulle jag mycket väl kunna tänka mig att göra 
om.  

 
 
 
 

På plats inne i bussen fick Johanna prova på att vara busschaufför

Efter lunchen så fick vi möjlighet att prova på 
att åka motorcykel, men det avstod jag ifrån av 
säkerhetsskäl. Men jag var framme och tittade 
på motorcykeln, det är ju svårt att komma upp 
på en motorcykel om man som jag har skenor 
på benen. Jag tittade bara på när de andra i  

          JohaNNa kör Bil & BussJohaNNa kör Bil & Buss
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min grupp åkte. Det var en av ledsagarna som  
heter Tina Lindgren som körde motorcykeln. 
 

Johanna sitter redo att prova på att köra personbil

 
När de som ville hade åkt färdigt på motorcy-
keln så var det dags att åka en bil av märket  
Ferrari.  

Ferrarin som Johanna åkte med i 
 
Den bilen ville jag gärna åka en runda med. 
Bilen var mycket låg att komma in i och det var 
lite kämpigt att ta sig in på passagerarsidan, 
men väl på plats i sätet så var det jättekul. Fer-
rarin accelererade 0-100 km/tim på 3 sekunder, 
det gjorde att man trycktes bakåt i sätet i bilen. 
Det var häftigt och kul, en sådan bil har jag ald-
rig åkt tidigare. Jag skrattade nästan hela tiden. 
Det var verkligen en upplevelsedag. 

På plats i Ferrarin tillsammans med föraren

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Min pappa Tomas åkte med både när jag körde 
buss och bil. Han tyckte jag gjorde det riktigt 
bra när jag körde bussen, när jag körde bilen så 
satt han där bak och var rädd.  

Vi var ett 50 tal som var där.  

Det var en jättetrevlig upplevelsedag att få 
prova att köra olika fordon. 
 
Får jag en fråga om att någon gång göra detta 
en gång till i Blekinge eller i Kalmar så kommer 
jag inte att tveka en sekund utan jag kommer 
direkt att tacka JA!  

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Privata bilder
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Emma Kivioja är en 21 år gammal konståkare 
från Mörrum. Tidningen Babbels reporter träf-
fade henne under våren ute på Jössarinken.
Vi fick en trevlig pratstund med den unga ta-
langen som  berättade varför hon valt konst-
åkning framför traditionell idrott som friidrott 
eller fotboll.

När började du med konståkning?
-Jag var mellan 4 och 5 år gammal, berättar 
hon. 

Var det vid den ålder som du sa att det var 
konståkning du ville satsar på?
-Jag kommer inte riktigt ihåg det, jag vet att jag 
tyckte det var roligt, men jag visste inte då att 
jag skulle hålla på med konståkning i framtiden, 
svarar Emma.

När upptäckte du att du var en talang?
-När jag var runt 8 år eller något senare, säger 
hon med glädje.

Kom du ihåg din första tävling som du åkte?

-Ja, det var en uppvisning jag gjorde på isen, 
men hur gammal jag var har jag glömt, säger 
Emma.

Hur gick det för dig då?
-Det är så länge sedan, så det kommer jag inte 
ihåg.

Hur mycket tränar du konståkning?
-Jag har en sommarträning, då det blir 22 tim-
mar i veckan och vinterträning på 12 timmar 
i veckan. På vintern är det säsong också med 
olika tävlingar.

Vem har du som tränare i Mörrums Konståk-
ning?
-Det är Susanne Olsson, hon är bra som tränare 
och det ger mig mycket då hon också har dött-
rar som tillhör Svenska konståkningseliten. Jag 
ser upp till henne, säger Emma.

Du är också med i Svenska kontåkningslands-
laget? När kom du dit?
-Första gången var som junior 2020 och i år, i 
apri, blev jag uttagen till senior landslaget. 

Har du andra intresse än konståkning?
-På min fritid gillar jag att virka och rita och så 

emma kiVioJaemma kiVioJa
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har jag börjat spela lite golf också. 

Har du några husdjur?
-Jag har en hund som heter Ozzi, en Cocker-
spaniel.

Minns du när du gjorde ditt första SM? Hur 
gammal var du då?
-Mitt första SM var när jag var 12 år gammal. 

Har du varit utomlands och tävlat också?
-Jag var i Danmark nyligen och tävlade, sedan 
har jag tävlat i några andra länder också, säger 
hon.

Hur många program finns det inom konståk-
ningen?
-Det finns två korta program och friåkning.
 
Du studerar i Kristianstad på Högskolan? Vad 
läser du där?
-Det är en linje där man kombinerar elitidrott 
och studier. Mitt program är ekonomi, svarar 
Emma. 

Vad har du för mål eller drömmar inom 
konståkningen? 
-OS är ett mål, men sen får vi se längre fram 
vad det räcker till. Jag tar en säsong i taget. 

Du var nyligen med på Svenska Mästerskapet 
i Borlänge? Hur gick det för dig där?
-Det blev en bronsmedalj som jag är stolt över, 
avslutar Emma vår trevliga pratstund med att 
berätta. 

Vi på Babbel önskar Emma lycka till med fram-
tida tävlingar och Mästerskap.

Text: Christer Svensson
Foto: Adina Nilsson

Efter årsskiftet 2022-2023 kommer Skapar-
verkstan att erbjuda dig som arbetar i daglig 
verksamhet i Karlshamns kommun  att göra 
en typ av radioprogram, som EJ innehåller 
någon musik. Det heter POD-cast.

Vad behövs? 
 
Till att börja med är det bra om ni är minst 2 
personer som pratar i programmet. 
 
Vad kan man prata om? 
 
Ni kan prata om: Intressen, Kärlek, Sport, Lit-
teratur, Samlingar, Handikapp, Godis, Bilar, 
Rädslor... Ja, man kan nästan prata om vad 
som helst.

Var kan man lyssna på programmen? 
 
Om du har tillgång till Spotify så kan man söka 
efter POD-castens (programmets) namn där 
och sen kan man ladda hem avsnittet till sin 
mobiltelefon eller dator. Man kan också lyssna 
på programmet direkt.

Är du intresserad av att spela in POD-cast 
program så hör du av dig till oss på Skapar-
verkstán. Kontaktuppgifter finns på sidan 2 i 
denna tidning.

    pod-casT    pod-casT
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Under sommaren som gått har tidningen  
Babbels reporter och fotograf Christer Svens-
son besökt ett antal större arrangemang i 
södra Sverige. Ett av dem var Diggiloo i Kristi-
anstad. Här kommer lite bilder därifrån.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theoz var uppskattad av de unga publiken

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena PH visade upp lite danssteg för publiken 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariette deltog i årets Diggiloo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diggiloo gänget på scen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måns Möller har gett sig ut i publikhavet 

Foto: Christer Svensson

diggiloo 2022diggiloo 2022
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 ÅNgesTpoddeN ÅNgesTpoddeN

I somras träffade Christer Svensson två stycken 
tjejer som heter Ida och Sofie. De jobbar med 
Ångestpodden och tidningen Babbel träffade 
dem när de var hemma på besök i Karlshamn. 
Då berättade de om sin Podd.

Ida Häckerstrand och Sofie Hallberg

 Ni har haft Ångestpodden superlänge känns 
det som?  
-Ja, sen 2015 och det har hänt mycket sedan vi 
startade den, säger de.

Ni är ju Karlshamns mest framgångsrikaste när 
det gäller poddar?  
-Ja, skrattar de. 

Arkivfoto från 2019 då Ida och Sofie hälsade på hos Lundins Bokhandel 
där de signerade sin bok ”Vi borde vara lyckliga”

Hur många program har ni gjort?  
-Vi har snart gjort 400 program, 390, det senas-
te programmet släpptes 21 juli och då var våra 
mammor med i podden och pratade med oss.

-Våra mammor bor här i Karlshamn, säger de.
 
Vad handlar det om när ni gör podden? Jag 
tänker: Det är inte bara ångest grejor ni pratar 
om utan det kan vara kärlek och allt möjligt? 

Ida Häckerstrand

-Ja, det kan vi göra, vi skulle kunna säga att vi 
pratar om allt som hör livet till och det är ju en 
berg och dalbana för oss människor.  Ibland är 
det kul och ibland är det jobbigt. Vi försöker 
framför allt fokusera på det som är jobbigt, för 
det är det jobbiga man inte pratar om så myck-
et, utan man delar bara med sig av det som är 
bra, man undviker att dela med sig av det som 
är dåligt eller jobbigt, säger de. 

Kommer ni ihåg hur det startade från allra 
första början?  
-Det här startade efter gymnasiet när vi hade 
tagit studenten och vi gemensamt hade flyttat 
till Stockholm. Då drabbades Ida Häckstrand av 
panikångest och jag kände mig väldigt ensam. 
                                    fortsättning på nästa sida...
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Det var då som idén växte fram till Ångestpod-
den. Vi hade ju varit bästisar i tio år redan då, 
så när jag skrev om idén kring Ångestpodden 
till Sofie Hallberg så svarade hon Ja! Ja, där och 
då trodde vi nog inte att vi skulle kunna hålla 
på med Ångestpodden så länge.  
 
-Vi tänkte att när Ida väl hade blivit av med 
med sin panikångest då har vi varit med om 
allt. Men man märker ju att desto äldre man 
blir, att livet är en ständig berg och dalbana. 
Man upplever saker som är väldigt jobbiga, det 
händer ju nya saker hela tiden, som gör att vi 
kan fortsätta podda, för vi får hela tiden nya 
ämnen, säger de. 

Sofie Hallberg

Ni kommer från landsorten. Vad kände ni när 
ni kom upp till Stockholm?  
-Man fick kämpa ganska mycket. Det var nog 
bland det jobbigaste att flytta till Stockholm.  
 

 

Arkivbild från 2017 

 
-Det är ändå en liten chock att flytta till en stor-
stad och lämna alla sina vänner och sin familj, 
det var tur att vi hade varandra, det tog lång tid 
innan man kände sig trygg, säger de. 

Var någonstans i Stockholm bor ni idag?  
-Ida Häckerstrand bor på något som heter 
Gärdet och Sofie Hallberg bor i Nacka, utanför 
staden, säger de. 

Lever ni på er Podd idag eller har ni andra 
jobb  vid sidan om?  
-Nej, podden är kärnan, säger de. 

Arkivbild från 2017

Vad väntar för er framöver, vad har ni för 
idéer och tankar?  
-Just nu jobbar vi med en kampanj som heter 3 
minuter i veckan och den handlar om att vi vill 
försöka ändra i skollagen och just fokusera på 
elevhälsan. Hur den ser ut idag kommer vi att 
driva fram till valet och sen är tanken att vi ska 
komma till riksdagen efter valet och visa kam-
panjfilmen som är nominerad i Berlins reklam-
filmsfestival och ändra skollagen, avslutar de 
båda med att berätta.

Text: Christer Svensson
Foto: Christer Svensson
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I mitten av juni månad arrangerades den 
Svenska upplagan av Special Olympics Games 
i Malmö, för intellektuellt funktionsnedsatta 
personer, som tävlade i olika grenar.

Invigningen av Special Olympics

 
Som på alla större arrangemang så hölls det 
också en invigning och den ägde rum på Malmö 
isstadion, och var i mina ögon en magnifik 
tillställning med alla atleter som tågade in och 
presenterades på scenen under kvällen.

Från Blekinge medverkade Sölvesborgs Gym-
nasterna som var med på invigningen av Spe-
cial Olympics Games.

 

Sölvesborgs Gymnastena med Tilly Lindahl i mitten

Sölvesborgs Gymnasterna var inte med och 
tävlade detta år då gymnastiken inte fanns med 
i Special Olympic Games, men de var inbjudna 
till invigningen för att visa upp sitt kunnande 
i redskap och fristående, En av dessa var Tilly 
Lindahl som är en av fyra gymnaster från grup-
pen ”Alla kan gympa”.

En av hälsostationerna i Baltiska Hallen

 
Under andra dagen på mitt besök hann jag 
med att kolla in lite idrottsgrenar samt Heal-
thy Athletes i Baltiska hallen. Det var fem olika 
hälsostationer som de tävlande måste gå ige-
nom innan själva tävlingarna. 

Under Special Olympics games i Malmö, döpte 
man om Stadiontorget som ligger mellan Mal-
mö Stadion och Eleda Stadion till ”Kärlekens 
torg”. Där fanns olika aktiviteter från 15 olika 
aktörer som ställde ut. Jag tittade bland annat 
på  uppvisningen av Brottning och Styrkelyft 
som ej heller är grenar i Special Olympics Ga-
mes.

Sedan hade Svenska Parasportförbundet en 
monter på Kärlekens torg där man delade ut 
foldern ”Häng med våra Parasport-guider”.
Jag träffade på Linnea Blom, en av tjejerna som 

   special olympics   special olympics
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berättade om Parasport, hon satt själv i rullstol 
och jag bad henne berätta vad det var de infor-
merade om.

Linnéa Blom delade ut foldrar och berättade om Parasport

-Ja det kan jag göra, vi delar ut en folder om 
att alla har lika rätt att utvecklas som alla andra 
och vi med funktionsnedsättning är lika värde-
fulla som alla andra, Parasport-guiden kan dela 
med sig av tips, peppa dig och göra dig sällskap 
om du vill prova en ny aktivitet.

Det fanns mycket att titta på när det gällde Kär-
lekens torg men det ser ni i bilder på sidan.
Vilka idrotter var det då man kunde titta på?

Jo, man kunde kolla på basket, handboll med 
mera och det var en underbar dag där man 
fick uppleva mycket. 

Sedan mötte jag ett gäng från Blekinge Paras-
port som tillsammans med RF/SISU Blekinge var 
nere en dag och gjorde studiebesök och tittade 
på olika grenar såsom Handboll, Friidrott och 
Fotboll. De  gick runt på arenorna och tittade.

 

Sölvesborgsgänget som besökte Special Olympics i Malmö

Jag fick en kort intervju med RF/SISU:s ledaren 
Per-Henrik Linderson, som berättade om deras 
besök och deras upplägg för dagen.

Hur många är ni på plats från Blekinge?
-Vi är 26 stycken både Blekinge Parasport och 
några från RF/SISU i Blekinge tillsammans med 
intresserade från Särskolorna i Blekinge, och 
några av våra bästa Para idrottare från Ble-
kinge.

Vilka är det?
-Det är Niklas Almers och Elina Waldén, jag är 
mycket stolt att de är med på resan, för det 
betyder mycket för Parasporten i Blekinge att 
kunna visa upp våra bästa med många meriter 
på sin lista.

Som sammanfattning av Special Olympics 
Games, det var några roliga dagar och en fin 
upplevelse, det jag minns från invigningen var 
när de tände OS-elden och maskot Special-Lo 
och alla duktiga idrottare med sina handikapp.
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 Bilder frÅN  special olympics Bilder frÅN  special olympics
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invigningselden tändes i Baltiska Hallen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Special Olympics egna mascot Special-Lo

Bild från Invigningen

 
 
 
 
 
 
 
 
Bordtennis på Kärlekens torg utanför stadion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para handbollsmatch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det fanns många och tydliga kartor över området för oss besökare 
 

Text: Christer Svensson
Foto: Christer Svensson
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aNders BaggeaNders Bagge

Kompositören, sångaren, musikproducenten, 
låtskrivaren och jury medlemmen i TV4:s Idol, 
Anders Bagge, gästade Karlshamn i somras. 
Tidningen Babbel fick chansen att träffa honom 
och fick en trevlig pratstund.

Hur kommer det sig att du tackade ja till att 
vara med och tävla i årets Melodifestivall? Det 
är ju känt att du har scenskräck.
-Jag tror framförallt att det är två skäl. Det första 
var att jag tänkte så här: 1. Jag ville ta ”kål” på 
min scenrädsla. Jag har haft den under 30 års 
tid. Det var det viktigaste. 2. Sen ville jag göra 
det för dem andra.

Kom du ihåg när du satt i Idol juryn och Corne-
lia Jacobs deltog?
-Ja det kommer jag ihåg.

Hur kändes det att förlora mot henne i Melodi-
festivalen?
-Det var inte roligt, men Cornelia sjunger fan-
tastiskt bra, hon är ung, har framtiden framför 
sig. Hon kan åka ut i Europa och USA. Det är inte 
min plan. Någonstans att titta på utifrån. Det var 
bättre hon fick åka.

Nu till programmet Idol på TV4. Var du med i 
Idol när det startade?
-Nej jag var inte med i de 4 första programmen. 
Sen har jag varit med. Det är 12 år jag varit med 
i Idol juryn nu.

Vad har du för bakgrund?
-Jag är uppväxt i en musikfamilj där min pappa 
producerade mycket musik under 70, 80 och 90 
talet. 

När började du själv med musiken?
-Jag började producera min första som 19 åring. 
Som 20 åring gjorde jag mina första hits.

Berätta lite om musiken.
-I början av 90 talet så var jag medlem och med-
verkade i grupperna Legacy of sound och Ruff 
”N” Reday.
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-År 1997 startade jag ett producentbolag som 
fick sitt stora internationella genombrott med 
amerikanska pojkbandet 98 Degrees, som jag 
skrev låtar till och producerade.

-Sen har jag skrivet låtar till Jackson, Celine 
Dion och många andra.

Är det några deltagare från Idol som du möter 
nu när du är ute på turné och vad tycker du 
om de?
-Ja! Måns Zelmerlöw, Robin Bengtsson, Robin 
Stjärnberg med flera. Jo det är jätte kul. Jag 
känner mig lite som en pappa för dem. De som 
deltagit i Idol är jättebra artister nu.

Har du varit i Blekinge tidigare och är besöket 
i Karlshamn det enda stoppet du har i Ble-
kinge under denna turnén?

-Nej jag har inte varit i Blekinge tidigare och 
Karlshamn är det enda stoppet i Blekinge.
Jag har läst på om Karlshamn innan jag kom hit 
och jag tycker Karlshamn är en pärla. Det är så 
vackert att komma in genom tunneln.

Tror du att man någon gång skulle kunna ta 
hit Idol till Karlshamn? 
-Det blir svårt. Det brukar vara i stora städer för 
logostiken och allt. Jag sitter bara med i juryn, 
inte med i planeringen.  

Vad har du på gång efter denna turné?
-Jag har lite jul planer men det är hemligt ännu 
så länge, avslutar Anders.

Text: Christer Svensson
Foto: Adina Nilsson
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När Peg Parnevik och Pontus Petersson från 
bandet Gammal var i Blekinge på Killeboom så 
träffade Christer Svensson dem och passade 
då på att pratad med dem.

Peg Parnevik och Pontus Peterrsson från gruppen Gammal

Bandet bildades 2019, men hur kom ni i kon-
takt med varandra? 
-Det började med att vi träffades och skrev mu-
sik till Pegs soloprojekt och sen åkte vi på turné 
tillsammans på ditt soloprojekt och jag spelade 
gitarr. Vi umgicks mycket och blev väldigt nära 
varandra under denna turné. Det var då vi be-
stämde oss för att prova och skriva på svenska 
och vips så hade vi startat bandet ”Gammal”, 
säger Pontus. 

Pontus, var kommer du ifrån? 
-Jag är från Östergötland från Linköping, säger 
Pontus. 

Peg, du är från Stockholm men har bott näs-
tan hela ditt liv i USA? 
-Ja, exakt, jag föddes i Stockholm men är upp-
växt i USA, säger Peg Parnevik. 

Er första hitlåt var ”Blommor där du står”, det 
blev ju en riktig mega låt?  

-Ja, det kan man säga. Det var den första som 
vi skrev när vi satt i studion och pratade om 
blommor, hur saker kan växa igen och hur rela-
tioner ser ut, säger Peg. 

Sen hade ni en annan som hette ”Sånger från 
förut”?  
-Ja, säger hon. 

Som jag har förstått så har ni släppt en låt 
som heter ``På låtsas´´? 
-Ja, exakt, säger hon. 

Tänker på dig Peg. Din far Jesper var golfare, 
din farfar Bosse var imitatör. Hur kom du på 
att du skulle bli musikartist?  

gammalgammal
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-Pappa sa att vi skulle göra det vi ville, det var 
väldigt skönt, säger Peg Parnevik. 

När du startade 2015 var det någon speciell 
låt du hade då? 
-Första gången jag släppte hette låten ”Aint 
no saint”, den har jag släppt typ varje år, säger 
Peg. 

Peg och Pontus på Killebom scenen sommaren 2022

Har ni ert skivbolag i USA eller i Sverige? 
-Vi har vårt skivbolag i Stockholm, säger Peg 
Parnevik. 

Vad har du nu på gång Peg? 
-Jag åker på en egen turné, sen är det bara 
skriva musik och sen skall jag åka tillbaka till 
USA, avslutar Peg Parnevik att berätta. 

Text: Christer Svensson
Foto: Adina Nilsson
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Sofie Holmström, boende på Musseronvägen 
i Karlshamn, fick ett uppdrag av tidningen 
Babbel innan hon gick på sin sommarledig-
het. Nämligen att skriva dagbok under sin 
semester och dokumentera med lite bilder.

Sofie hann med lite olika saker under semes-
tern och vi publicerar två av händelserna 
som vi fick lite bilder från.

Den första sommaraktiviteten var ett besök på 
Sörgården. Detta är en tradition som nu vak-
nat upp igen och det tycker jag är kul. 
 
När jag kom dit första dagen så började vi med 
att äta frukost, men jag nöjde mig med en 
smörgås och lite dricka till.

Efter frukosten så målade vi på lite papper Efter frukosten så målade vi på lite papper 

innan andra aktiviteter tog vid.innan andra aktiviteter tog vid.

Själv så valde jag att åka ut i skogen runt Sör-Själv så valde jag att åka ut i skogen runt Sör-
gården. Det var härligt att sitta där på vagnen gården. Det var härligt att sitta där på vagnen 
och njuta av omgivningen och det fina vädret. och njuta av omgivningen och det fina vädret. 
Jag måste nog konstatera att detta blev min Jag måste nog konstatera att detta blev min 
favorit under vistelsen på Sörgården.favorit under vistelsen på Sörgården.

   sofie’s sommar 2022   sofie’s sommar 2022
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När människor i vår omgivning pratar om oss 
som har sysselsättning i daglig verksamhet, 
hör vi ofta att de kallar oss för Brukare eller 
Arbetstagare. Varför kallas vi för det?

Denna fråga ställde vi oss för 6 år sedan i Bab-
bel Nr 3 År 2016.

 

Redan då undrade vi vad du tyckte att vi skall 
kallas. Själva föreslog vi deltagare och det gil-
lade också Kristina Bränd Persson på Socialsty-
relsen som vi då intervjuade. 
Tyvärr så fick vi då för sex år sedan inga svar 
från Er läsare, men vi hoppas att du vill tycka 
till nu istället.
 
Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att 
vi som grupp 
skall kallas.

Den andra aktiviteten som jag tog mig an var Den andra aktiviteten som jag tog mig an var 
ett besök uppe i Bellevueparken och anled-ett besök uppe i Bellevueparken och anled-
ningen till dettta besök var föreställningen ningen till dettta besök var föreställningen 
Ronja Rövardotter. Ronja Rövardotter. 

Många har sagt efter föreställningen att de Många har sagt efter föreställningen att de 
tyckte att Vildvittorna på scenen var otäcka, tyckte att Vildvittorna på scenen var otäcka, 
men det tyckte inte jag att de var.men det tyckte inte jag att de var.

Ja, detta är två stora händelser som jag varit Ja, detta är två stora händelser som jag varit 
med om under sommaren 2022. med om under sommaren 2022. 

Nu väntar ett års jobb innan nästa sommarle-Nu väntar ett års jobb innan nästa sommarle-
dighet anländer. Vad som händer då får vi se dighet anländer. Vad som händer då får vi se 
om ett år? om ett år? 

Ha en trevlig höst mina vänner!Ha en trevlig höst mina vänner!

  Brukare/   Brukare/ 
    arBeTsTagare    arBeTsTagare

Text: Sofie Holmström/Johanna 
Rönnholm
Foto: Privata bilder

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Faksimil
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Adressettikett


