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Årets sista tidning, som du nu håller i din hand, innehåller mycket Parasport, men du får 
även möta några artister som vi har träffat på höstkanten.

Två ord som förkommer ofta i denna tidning är Paraidrott och Parasport?

Men vad betyder då dessa ord? Det är samlingsnamn för idrott och sport för personer 
med funktionsnedsättning. Parasporten kännetecknas av gemenskap, glädje, och drömmar. 
Inom Parasporten finns något för alla, oavsett om du är nybörjare, motionär eller vill tävla 
och satsa på världstoppen.

Ännu ett år har nu gått och vi fick äntligen börja skriva och producera tidningen  Babbel 
igen. Det blev tre av fyra nummer i år. 2023 kommer vi att ge ut fyra nummer av tidningen, 
och nästa nummer kommer ut i mars månad på det nya året.

Med dessa ord så vill vi på redaktionen önskar Er alla läsare en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År

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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I somras när Hildur Höglind var på Hasslöfestiva-
len så träffade Christer Svensson henne. 

För några år sedan sågs vi och då framförde du 
Sing a Songwriter musik, nu har du ändrat stil och 
blivit lite poppigare och lite svängigare?  
-Jag har lagt till en ny musikstil, jag kör fortfarande 
sing a song writer, folkmusiken, men nu kör jag 
popmusik också, säger Hildur Höglind. 

Vad har hänt under de här 4 åren sedan vi träffa-
des sist?

-Jag har varit på lite alla möjliga ställen och fram-
trätt de senaste åren. Jag har också hunnit

 skriva många låtar, släppt många låtar så klart un-
der Corona, när det inte har gått att uppträda själv, 
säger Hildur. 

Nu heter du Hildur Ottilia Höglind, varför har du 
lagt till Ottilia som förnamn? 
-Ottilia Höglind är mitt artistnamn, jag heter fortfa-
rande Hildur i förnamn privat.

 
Har du under de här åren lanserat något i utlan-
det, jag tänker på Japan och USA?  
-Nej, alltså vi har kört mest i Sverige. Eftersom jag 
mest sjunger på svenska då passar de bäst i Sve-
rige, säger hon. 

Du har ändrat din musik genre, tycker du det är 
roligare med det poppigare är roligare än folkmu-
sik genren?  
--Alltså, jag gör ju båda fortfarande, jag har inte 
lämnat någonting utan jag håller på med båda, 
säger Hildur Ottilia Höglind. 

Har du musiken på heltid nu när du är verksam i 
Stockholm?  
-Nej, jag har det på deltid. Jag sysslar med massa 
andra grejor också, avslutar Hildur Ottilia Höglind 
att berätta.

Text: Christer Svensson
Foto: Adina Nilsson

          hildur oTTilia högliNdhildur oTTilia högliNd
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        elisa liNdsTrömelisa liNdsTröm

Förre detta dansbandssångerskan Elisa Lind-
ström passade på att träffa tidningen  Bab-
bels reporter när hon för en tid sedan besökte 
Karlshamn. 

Hon berättade om sitt liv som artist och att nu-
mera vara förälder och att kombinera artisteri 
och föräldraskap med musiklivet.

Jag är nyfiken på dig Elisa? Vill du vara snäll 
och berätta lite mer. Var du är uppväxt och hur 
kommer det sig att du valde att satsa på musi-
ken?
-Ja, det kan jag göra, jag är uppvuxen i Töreboda 
i Västergötland. Jag är född 1991. Jag växte upp 
med musik. Större delen av min familj: Mamma 
och syster Alma håller på med musik och min 
morfar spelar dragspel, säger hon.

-Jag har alltid varit ute och sjungit och när jag 
blev lite äldre blev det som ett extra sommar 
jobb, vi spelade ute på olika platser och det var 
kul.

Har du gått någon musik utbildning?
-Jag gick musikgymnasium i Skövde, och där 
träffade jag mina bandmedlemmar som jag sen 
startade dansbandet ”Elisa:s” med. Året var 
2009. Efter studenten kom vi med i dansbands-
kampen och vann.

Du har ju olika musik stilar: Pop, Country, dans-
band, och schlager. Vilken av dessa fyra gillar 
du allra bäst?
-Svaret på din fråga om vilken stil av dessa fyra 
som jag föredrar, då är det schlager, men jag 
gillar blandad musik. Jag har alltid lyssnat på väl-
digt många olika sorters musik sen jag var liten.
Jag har också sjungit många olika stilar genom 

åren. Att det blev dansband är mer av en slump, 
avslöjar Elisa.

Du har också fått två Grammisar, 2014 och 
2015, vad har det betytt?
-Det betydde så himla mycket. Det var ett kvitto 
på att vi gjorde något bra. Vi hade också varit 
nominerade innan första Grammisen kom. Vi var 
väldigt nöjda med plattan som vi hade gjort, den 
hade gått bra i Malung, så när vi fick Grammisen 
året därpå var det en stor bonus, minns Elisa. 
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Elisa Lindström tillsammans med Michael Strömqvist

Är det någon speciell låt som du har skrivit 
som du minns extra mycket under dansbands-
tiden?
-Jo, det minns jag. En av låtarna var ” Skönt att 
komma hem”. Den skrev jag med några andra. 
Den betyder väldigt mycket. En annan låt som 
var uppskattad är ”De hundra åren” som vi 
skrev lite med glimten i ögat som blev väldigt 
härlig och den är jag väldigt stolt över, berättar 
Elisa.

Sen har du fått Guldklaven tre gånger?
-Det var kul, jag minns låten ”Se mig ge mig” 
den har jag varit med och skrivit och för den 
fick vi Guldklaven som årets låt, det var en av 
de tre låtarna som jag/vi fått Guldklaven för.

Du var med i körslaget ett TV program som 
gick på TV4 som Körledare för din hemort Tö-
reboda minns du hur det gick där?
-Vi gick och vann det var jätteroligt att få kom-
ma hem och göra det tillsammans med gamla 
vänner och familj.
 
Hur är det att  kombinera livet som soloartist 
och sjunga i ett dansband?
-Jag jobbar inte med dansbandet längre, det la 
vi på is 2016, under två år försökte jag kombi-
nera men det blev slitsamt.
-Jag har satsat mer på solokarriären efter detta, 
säger Elisa, och det trivs jag bra med.

Har du tänkt att vara med i Melodifestivalen 

2023?
-Jag har inte fått någon förfrågan om att med-
verka. Jag har skickat in en låt som jag är väl-
digt stolt över, om den kommer med eller inte 
det vet jag inte i dagsläget, svarar Elisa.

Har du något nytt på gång framöver?
-Ja jag ska vara med i premiären för ett nytt TV 
program som heter ”Kompani Svan”. Det är ett 
äventyrsprogram som startade i Oktober.

Har du medverket i något av Allsångsprogram-
men på TV i sommar? 
-Jag var med i Allsång på Skansen i somras, det 
var jättekul.

Till sist, hur är det att kombinera artisteri och 
föräldraskap?
-Jag spelar lite mindre nuförtiden och jag job-
bar som danslärare i Töreboda, som jag flyttat 
tillbaka till efter en tid i Stockholm, avslutar 
hon vår trevlig stund tillsammans.

Text: Christer Svensson
Foto: Christer Svensson
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I somras när Cornelia Jakobs var på Hasslöfes-
tivalen så träffade Christer Svensson henne. 

Vilka framgångar du har haft sedan vi sågs för 
3 år sedan här på Hasslöfestivalen. Och sedan 
har du deltagit i Eurovision. 
-Ja, det är mycket som har hänt. Det var en hel 
pandemi sen jag var här sist. Det känns som det 
är evigheter sen, säger Cornelia.
 
Men det är mycket nya och goa låtar du har 
med dig? 
-Ja, vad kul att du tycker det! Vad glad jag blir, 
det är kul att köra lite osläppt just för att se hur 
det landar. Det är också kul med lite nya grejor 
att spela, säger hon. 

Har du gjort några nya låtar efter melodifes-
tivalbidraget ”Hold me closer”? 
-En av låtarna som jag spelade här som heter 
``Fine´´ släppte vi samma vecka som finalen, 
berättar Cornelia.

 
Efter Hasslöspelningen ska du också komma 
till min hemstad Karlshamn. Hur känner du 
inför det?
-Det ska bli roligt att få spela i Karlshamn, det 
blir min andra spelning i Blekinge i sommar, 
svarar Cornelia.

   corNelia JakoBs   corNelia JakoBs
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Text: Christer Svensson
Foto: Adina Nilsson

På Skaparverkstán i Karlshamn har det under 
2022 byggts upp en ny studio, där man spelar 
in olika typer av POD-casts. En POD-cast kan 
man säga är ett inspelat radioprogram, som 
man lägger ut på Internet utan musik. I Pod-
den pratar man om det som man själv gillar 
eller vill fördjupa sig i och alla i hela världen 
som har Internet kan, om de vill, lyssna på 
din Pod.

Den första POD-cast serien som spelades in i 
vår gamla studio, heter Spelpodden, och det 
är Skaparverkstáns Alexander Pettersson och 
Robin Abrahamsson som gör denna pod.

I Spelpodden pratar Alexander och Robin om 
olika spel, som de har testat eller är sugna på 
att testa. Deras första pod kom ut den 9 mars, 
2022, och alla deras avsnitt kan du höra på 
Spotify. Där söker du efter Spelpodden. Välj 
den Spelpodden som heter Alex, Robin! 
 
Efter årskiftet kommer du också få möjlighet 
att spela in POD-avsnitt. Välj ut något ämne 
som du vill prata om tillsammans med en 
kompis. Ring sedan till Alexander på Skapar-
verkstán och bestäm ett datum då du och din 
kompis skall spela in ert program. Det enda 
kravet är att någon av er skall ha sysselsättning 
inom daglig verksamhet.

        spelpoddeNspelpoddeNBlir det samma upplägg i Karlshamn som du har 
haft på Hasslö?
-Ja det är det, men ibland lägger vi till någon låt 
när vi byter spelplats.
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Under Neurodagen i Ronneby i år så träffade jag Mi-
kael Andersson från Göteborg som varken har armar 
eller ben. 
 
Kan du berätta lite om dig själv? 
-Jag heter Mikael och bor i Västra Frölunda tillsammans 
med min fru Kristina och 4 barn, fast det är bara 2 som 
bor kvar hemma. Jag har en bakgrund som Inspirations-
föreläsare  och under 2021 så började jag som kundin-
formatör  på Frösunda Personlig Assistans. Men jag gör 
fortfarande föreläsningar, säger Mikael Andersson.
 
Var gick du i skolan? 
-Jag växte upp i Örebro och gick i skolan där. Jag gick i 
vanlig skola och hade förmånen att gå tillsammans med 
kompisar som bodde i mitt område så jag behövde inte 
gå på en special skola. Jag fick stöd av en elevassistent i 
skolan, berättar Mikael. 

Vad ville du jobba med efter skolan? 
-Ja du, jag var väldigt osäker på det just då, men jag 
hade turen och förmånen att ha människor runt om-
kring mig som såg att jag var väldigt intresserad av 
idrott och handikappidrott och då skapades det en 
tjänst som handikappidrottskonsulent i Örebro läns 
handikappidrottsförbund så jag jobbade där tillsam-
mans med en kompis som också började arbeta där så 

vi jobbade där, så då fick jag både utöva idrott på min 
fritid och jobba med idrott i mitt yrke, det var fantas-
tiskt spännande tycker jag, säger Mikael. 

Jag har sett att du är författare också. Har du blivit 
det på senare tid? 
-Ja, jag började skriva min självbiografi 2007, som pu-
blicerades 2009,. Boken heter ”Armlös benlös men inte 
hopplös”. Den handlar om mitt liv, säger han.  

När började du vara ute och föreläsa? 
-Någonstans mellan 2001 och 2003 gjorde jag det lite 
då och då, inte på heltid, utan när det fanns en möj-
lighet och då jobbade jag fortfarande med bilar och 
bilanpassning, säger Mikael Andersson.  

Vilka hjälpmedel använder du för att ta dig fram? 
-Jag använder elrullstol till att börja med, det är kan-
ske det hjälpmedlet som jag använder allra mest. Jag 
använder foten för att köra rullstol, säger han.  

Har du varit i Blekinge tidigare? 
-Oh ja, jag har varit här många gånger här i Ronneby 
och gjort föreläsningar. Det är alltid trevligt att komma 
till Blekinge, avslutar Mikael Andersson att berätta.

Text &Foto: Johanna Rönnholm

    mikael aNderssoN    mikael aNderssoN
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kÄlkhockeykÄlkhockey

I början av september när det var Parasport 
camp i Sölvesborg så träffade tidningen Babbel 
lagkaptenen för de svenska Kälkhockeylaget, 
Peter Ojala.  

Han fick berätta lite mer för oss om vad kälk-
hockey är för någon sport.

 

Svenska lagkaptenen i Kälkhockey, Patrik Ojala

-Det folk inte känner till om kälkhockey är att 
det sporten startade i Sverige i slutet på 60-ta-
let. Det var några killar uppe i Nacka som star-
tade det här och sen så har det blivit en stor 
parasport Nu spelas det kälkhockey över hela 
världen och den här sporten funkar bäst om 
man har ett ben som är amputerat. För bålsta-
bilitet så är det väldigt bra, det fungerar även 
för mig som är ryggmärgsskadad, och trots att 
jag har sämre bålstabilitet så fungerar ändå 
sporten för mig. Jag har alltid gillat hockey, och 
det här är en lika fartfylld sport.  
-Numera har man bytt namn på kälkhockeyn. 
Idag heter det Para icehockey och det är det 
namnet som man använder internationellt, 
säger Peter Ojala. 

När bildade Sverige ett landslag i kälkhockey? 
-Landslaget startade nog någongång på 80-ta

let. Men sen tog det väldigt många år innan
det blev en paralympisk idrott och det är de 
som man ser alla nationer satsar på och många 
hockeyspelare är heltidsproffs, man tittar i Ryss-
land och USA, säger han. 

I vilken landsdel i Sverige bedriver man kälk-
hockey mest idag? 
-Det är i Stockholm och Malmö som man utövar 
sporten mest, men vi vill ju ha mer spridning. 
Jag själv är från Göteborg från början och tycker 
absolut att Göteborg ska ha ett lag och de har 
man inte haft någon gång men nu försöker 
man starta upp ett lag i Göteborg. Sen är det ju 
HV71, de har också ett lag, säger Peter. 
 
Då har det varit en hel del olympiader under 
de här åren, eller...? 
-Ja de har det varit. Jag har ju varit med på 2 
paralympics, det sista var det som ägde rum i 
Kina i år. Vi missade precis kvalet så det blev 
aldrig något i Kina, säger Peter Ojala. 
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Men har inte Sveriges kälkhockeylandslag va-
rit med och tagit några medaljer? 
-Jo det har vi gjort. Det var ju så här om man 
tittar från 80 -talet och fram slutet 90-tal. Hur 
bra Sverige var i detta, sen sa det pang och då 
var de andra länderna i kapp. Vi håller på att 
bygga upp ett nytt lag egentligen så det har 
kommit till generationsväxling men att det ser 
lovande ut nu. Vi satsar på det de är om 4 år i 
Italien, säger han. 

Hur många klubbar är engagerade i denna 
sporten? 
-I Sverige så har vi 5 klubbar som driver seriös 
verksamhet, vi har som mål att vi ska komma 
upp i 10 klubbar, vilket endel säger att det är 
omöjligt, medan jag själv säger att det är abso-
lut möjligt, med 10 klubbar och då måste det 
bli så, säger han.  

Under de här 11 åren hur många medaljer 
eller hur många mästerskap har du själv varit 
med i? 
-Jag har faktiskt inte riktigt koll på antalet 
mästerskap men det är väldigt många. Jag 
har också väldigt många medaljer, mest silver 
medaljer. Mest besviken är jag över att jag inte 
sparade på dem under en period, jag lämnade 
kvar dem, men nu har jag börjat ta med mina 
medaljer hem igen, till min dotter. Så vi har 
väldigt många silvermedaljer, men nu behöver 
vi lite guld igen till Sverige faktiskt, säger Peter. 

Vad är det på programmet framöver? 
-Det som är närmast är VM som går nästa år, 
2023. Vi har redan startat vår uppladdning för 
VM. Så vi kommer spela nu varje månad. Vi 
skall också möte Finland eller Norge i tre lands-
maper och det kommer vi att göra nu i höst, 
säger han. 

Var kommer VM att arrangeras? 
-Det är inte riktigt klart än. Det var meningen 
att VM skulle gå i Sverige i år, men det klagades 
på att Sverige hade fått det förra gången, så nu 
är det något annat land det kommer till, säger 
Peter Ojala.  
 

Vilken förening spelar du med idag? 
-Jag är med i 2 föreningar nu. Jag är med i 
Nacka HI och sen så är jag med i Vallentuna, 
det är 2 klubbar som jag spelar hockey i, avslu-
tar Peter Ojala. 

                            
Text: Christer Svensson
Foto: Adina Nilsson
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Här kommer lite bilder från tidningen Babbels 
fotograf som blev tagna under Parasport Cam-
pen i Sölvesborg i september.

 
Parasim på Valjeviken

Rullstolshandboll

Ridning på Bokeslätt i Sölvesborg. Ryttaren är maskad pga vi saknar 
tillständ från hen att medverka på bild. 

Man kunde också prova på att skjuta mot en tavla med gevär.

Att spela tennis är kul, tyckte de som provad på att spela.

 
 
 
Till vänster i bild: Anna Lindh, projektledare för Parasport Camp i 
Sölvesborg. 

  parasporT camp  parasporT camp

Foto: Adina Nilsson
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    Wizex & giT perssoN    Wizex & giT perssoN

När Wizex spelade i Sölvesborg på Killeboom 
i somras så passade vi på att träffa gruppens 
sångerska Git Persson. 

 

Wizex år 2022

Git, du bor ju här i Sölvesborg. Hur kommer det 
sig att du fick bli sångerska i Wizex?
-De ringde till mig och frågade om jag ville följa 
med dem ut och göra konserter, för sittande 
publik och på den vägen är det. 

Wizex är väl ett band som startade på 70-talet?
-Det har du rätt i. Det var Kikki Danielsson som 
började, tror det var 1974, säger hon.

 
Git Persson intervjuas av tidningen Babbels reporter Christer Svensson 

 

Hur är Wizex idag jämfört med Wizex för 30 -40 
år sen? 
--Det är nog väldigt stor skillnad kanske inte 
musikaliskt, men just efter pandemin så bestäm-
des det att det bara var 3 av killarna som ville 
fortsätta. Då ringde dem till mig, så vi är idag 4 
stycken. Vi spelar bara för sittande publik, kan-
ske ett par gånger i månaden, säger Gitte.
 
Ni har inte planer på att besöka de stora dans-
ställena och spela där? 
-Nej, tyvärr, säger hon. 

Har ni varit med på dansbandsfestivalen i Ma-
lung någon gång? 
-Nej, det har vi inte. Jag har ju bara varit med 
sen april förra året, men kanske? Man vet aldrig, 
det kanske blir en liten föreställning där någon 
gång. Vi får se, säger Gitte Persson. 

Tänker på Wizex som är här nu, vem av er har 
varit med längst i gruppen? 
-Det är bara Tommy Karlsson som är kvar sedan 
gruppen startade, säger hon. 

Ska ni skriva nya låtar till albumet som ni ska 
släppa vid 50-års jubileumet?
-Det har jag ingen aning om. Erik är en rackare 
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på bra låtar så vi får hoppas att han skriver nå-
gon jubileumslåt, säger hon.

När fick ni frågan om att spela här på Kille-
boomfestivalen?
-Det är kanske ett par månader sen som Peje 
Johansson ringde och frågade om vi ville spela 
här. Så vi har varit nere på Druvan och sjungit i 
en timme, säger Gitte Persson. 

Hur ser ert spelprogram ut nu?
-Ja vi ska spela i Osby och sen är vi ute och har 

konserter på Folkets Hus, säger hon. 

Är det första gången som Wizex spelar här i 
Sölvesborg, eller har ni varit här tidigare?
-Nej, Killeboom är nog  första gången vi är med 
på, det är det nog. En rolig grej, säger 
hon. 

Har ni spelat någon annanstans i Blekinge? 
-Nu satte du mig på pottan. Herregud. Det 
närmsta Blekinge var nog i Bromölla och Kristi-
anstad, säger hon. 

Hur trivs du i Wizex? 
-Det går bra. Det tar ju alltid en stund att kom-
ma in i ett nytt gäng, säger Git.

Till sist: Är ni fortfarande stationerade i Osby? 
-Osby, Kristianstad där någonstans men vi sä-
ger Osby. Jag bor här i Sölvesborg, avslutar Git 
Persson att berätta. 
 

Text: Christer Svensson
Foto: Johanna Rönnholm
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        TillgÄNgligheTsroNd pÅ JössaTillgÄNgligheTsroNd pÅ Jössa

Babbels reporter Adina Nilsson var på tillgäng-
lighetsrond på Jössarinken i Mörrum tillsam-
mans med FFK (Föreningen för funktionshin-
drade i Karlshamn), Byggnadsnämnden och 
lite andra representanter från Karlshamns 
kommun.  Tidningen Babbels reporter fick en 
liten pratstund med Tomas Nilsson, som ledde 
ronden, efteråt.

 

Tomas Nilsson, 

Vi började ronden med att gå och titta på det 
tillgänglighetsanpassade utegymmet. Efter ut-
omhusvandringen så kollade vi tillgängligheten i 
både den gamla och nya hallen.. 

Är det du som ansvarar för tillgänglighetsron-
derna? 
-Jag har egentligen hand om fritidsanläggningar 

och idrottsanläggningar och då är det jättevik-
tigt att alla kan ha tillgång till lokalerna, säger 
Tomas Nilsson. 

Berätta lite om tillgänglighetsronden? 
-Varför vi valde Jössarinken i Mörrum den här 
gången är för det är en av de nya anläggning-
arna vi har byggt. Detta är ju helt ny anläggning, 
säger han.  
-När det gäller Jössarinken, tycker vi i alla fall att 
vi har gjort det tillgängligt i både utemiljön och 
innemiljön. Det är det som är jätteviktigt att alla 
ska bli hörda, säger han. 

När invigdes Jössarinken? 
-År 2020, svarar Tomas snabbt.  
 
Tittade ni på kring tillgängligheten då? 
-Det finns konsulter och byggherrar som ser till 
så att man uppfyller alla krav när det gäller till-
gänglighet, säger han. 

Varför valde ni Jössa på denna tillgänglighets-
rond? 
-Vi är stolta över det vi har åstadkommit här 
uppe, vi ville visa upp. Det är svårt att visa om 
man inte är intresserad av isidrott. Vi ville visa 
upp de anläggningar som vi byggt, säger Tomas 
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Nilsson. 
 
Vad tittade ni mest på under den här tillgäng-
lighetsronden? 
-Vi fokuserade på tillgängligheten så att alla 
kan komma hit och besöka och använda an-
läggningen, säger han.

Styrketräningshallen på Jössarinken

 
Om ni hittar några fel under ronden, hur lång 
tid har man då på sig att åtgärda dem? 
-Vi vill åtgärda så snabbt som möjligt om det 
går så, men än så länge har vi inte hittat något 
som behöver förbättras och åtgärdas, det enda 
vi har hittat är ju sådana orienteringstavlor och 
lite sådana små grejor, men i det stora hela så 
har vi lyckats rätt bra, säger han.

Leder tillgänglighetsronden till något? 
-För min del så när man pratar om projekt har 
man det alltid med sig när man planerar in-
vesteringar stora som små. Man tar ju lärdom 
för detta. För mig är tillgänglighetsronden ett 
arbetsredskap, säger Tomas. 

Har du något speciellt du kan berätta om hur 
du tänker kring tillgänglighet?
-Vi tänker på det ska vara belyst, de skall vara 
välkomnande för alla, även på utegymmet. Det 
samma gäller för omklädningsrummen. Från 
det hårda underlaget till underlaget inomhus-
anläggningen man har det med sig i alla fall 
jag som bevakar det från verksamheten, säger 
han. 

 Utegymmet utanför Jössarinken 

Till sist Tomas, är ni nöjda med denna anlägg-
ningen? 
-Ja, vi är mycket nöjda, avslutar en glad Tomas 
Nilsson att berätta.

Text o Foto: Adina Nilsson
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Föreningen Snäckan i Karlshamn arrangerade 
sin årliga Oktoberdans på Dans Inn i Bellevu-
eparken i slutet av oktober och då passade vår 
Adina Nilsson på att prata med några dans-
gäster. Personerna som hon mötte var Teres 
Andreasson från Karlshamn, Anette Gullming 
från Karlskrona och Mikael Lorens från orkes-
tern där han spelar piano och Keybord. 

På grund av de två senaste årens pandemi så 
har dansen tvingats vara inställd, men nu var 
det äntligen dags igen.

Teres Andreasson

Teres, hur känns det att Oktoberdansen är 
tillbaka? 

-Det känns jättebra, äntligen, säger Teres An-
dreasson.  

Har dét blivit några danser för dig ikväll? 
-Ja, jag har inte suttit ner så mycket, svarar 
hon.  

Vad tyckte du om maten? 
-Den var jättegod, säger hon.  

Vad tänkte du när inbjudan kom? 
-Äntligen började allt, säger Teres. 

Vad tyckte du var bäst med kvällen? 
-Ja, jag har haft jättekul, avslutar Teres Andre-
asson att berätta. 

Anette Gullming, är detta din första Oktober-
dans eller har du varit med någon gång tidi-
gare?
-Ja, en gång för ett antal år sedan, säger Anette 
Gullming.
 
Vad tyckte du om årets Oktoberdans?
-Den är jättebra, duktig musiker, säger hon.  

   okToBerdaNseN   okToBerdaNseN
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Vad kan du mer säga om dansen? 
-Att de kan spela olika slags musik, från dans-
bandsmusik till hårdrock och sånt, säger Anet-
te.  

Vad tyckte du om maten som serverades? 
-Den var faktiskt jättegod, säger hon.  

Vill du säga något mer om dansen? 
-Dansen är jättetrevligt arrangerat, säger hon. 
 
Vill du gå på den nästa år igen? 
-Ja det vill jag, avslutar Anette Gullming att 
berätta. 

 
Mikael Lorentz, du spelar ju i bandet här 
ikväll. Hur är det att vara ute och kunna spela 
igen efter pandemin?
-Fantastiskt kul, vi gjorde ju något speciellt när 
vi inte hade några spelningar då satte vi upp 
livespelningar på Facebook och då fick folk  
önska låtar och sen spelade vi musiken hemma 
i Jens vardagsrum, berättar Mikael.

Känns det konstigt att spela upp till dans för 
oss som har funktionshinder? 
-Nej, det är nästan lite roligare faktiskt. På en 
vanlig dans kan det sitta en massa folk som inte 
dansar, men ni är väldigt pigga och är uppe på 
golvet, säger han. 

Tycker du det är roligt att spela här? 
-Absolut, det gör jag, säger Mikael. 

Är det något som du tycker känns annorlunda 
med vår dans, än med andra danser? 
-Egentligen inte, jag tycker ni verkar  lite gla-
dare och det är fler på dansgolvet, än vad det 
är på en vanlig dans, avslutar Mikael Lorens att 
berätta. 

 
 
En del av gänget som stod för årets Oktoberdans i Bellevueparken. 

Text:Adina Nilsson
Foto: Paul Karlsson
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   mJÄllBy allsTar   mJÄllBy allsTar

Den 21 september var det en historisk match 
på Strandvallen mellan Mjällby AIF Allstars och 
Kristianstad. Den matchen slutade 10 – 9 till 
MAIF Allstars. Vi träffade lagkaptenen Malin 
Sjögren. 

 

Malin Sjögren i mitten, lagkapten i Mjällby AIF Allstars

Malin, var ifrån Blekinge kommer du? 
-Jag kommer ifrån Sölvesborg, säger Malin Sjö-
gren. 

Har du spelat fotboll länge? 
-Jag har spelat lite hemma, sen har jag börjat 
här i Mjällby Allstar och är lagkapten, säger 
Malin. 

Malin Sjögren tillsammans med tränaren David Smiding. 

Vilken utbildning går du? 
-Jag går i ettan och jag läser hemkunskap, säger 
hon. 

Är det på Furulundskolan?  
-Nej, TNC uppe vid Lasses Kiosk, säger Malin. 

Har du spelat i något fotbollslag tidigare?  
-Nej, jag har bara tränat hemma, säger hon. 

Du är ju lagkapten i laget. Vad tycker du om 
den rollen? 
-Jag tycker det är roligt och ansvarstaganden, 
svarar Malin på tidningen Babbels fråga. 

Hur länge har du varit med just Mjällby AIF 
Allstars?  
-Jag har varit här i snart 3 år, säger Malin.
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Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson

Är fotboll något du skulle vilja fortsätta med?  
-Ja, det är det, säger hon. 

Var dagens match mot Kristianstad er första 
match?  
-Ja det är det, säger hon. 

Hur många är ni i laget?  
-Vi är typ 15 stycken i laget tror jag, avslutar Ma-
lin Sjögren.
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Då återstår inte så många dagar innan det 
kanske kommer någon som knackar på din 
dörr, och frågar: Finns det några snälla barn?
Vi på tidningen Babbel är nu redo för lite 
julledighet med allt vad det innebär.
                                  God Jul

Adressettikett


