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Vd:ns ord:

Så sent som sista veckan i februari skrev jag ett ganska 
optimistiskt avsnitt i vår Bostadsnytt om förgående års 

verksamhet och om det som företaget skulle genomföra 
under de kommande månaderna.  
Inledningsvis pekade jag på de fina resultatsiffrorna 
för år 2019 samt tackade er för de fina omdömena 
som vi återigen fått från er i den senaste kundenkäten. 
Jag nämnde att vi tänkte satsa extra resurser 
inom Pionjärområden samt satsa på trygghet, 
energieffektiviseringar och solceller. 

Efter bara några veckor blev tyvärr både vår och er vardag 
omkullkastad i och med Corona-virusets utbredning 

inom landet, länet och kommunen. Det var mycket oklart i 
början kring virusets verkan på oss människor samt oklart 
på vilket sätt som vi kan begränsa smittspridningen och 
skydda oss från smittan. 

Ibörjan av virusets spridning gjorde vi en riskbedömning 
kring det vi gör till vardags och kring det vi tänker 

genomföra framöver. I samband med det fattade vi bland 
annat beslut om att förstärka skyddet kring personer 
som kunde utsättas för smittan. Nästan alla planerade 
förebyggande åtgärder i lägenheterna sköt vi på framtiden 
och koncentrerade oss på akuta fel.  
Efter ytterligare några veckor bestämde vi oss för att 
helt stänga företagets kontorsutrymmen för spontana 
besök samt förtydligade rutinerna kring besök hos äldre 
hyresgäster. Detta gjorde vi för att skydda både våra 
anställda och er, våra hyresgäster. 

Med blicken i backspegeln kan vi konstatera att vi på 
företaget hittills varit förskonade från Corona men 

även förskonade från övriga sjukdomar som exempelvis 
influensa eller liknande. Sjukskrivningstalen på företaget 
har varit ganska låga jämfört med åren innan.  

Vi kan säga att våra rutiner kring hygienhållning 
fungerat väl och att vi undvikit att smitta både varandra 
och de vi kommer i kontakt med. Vi på företaget 
följer Folkhälsomyndighetens beslut om regler kring 
Coronahanteringen och följer även kommunens 
rekommendationer och anvisningar kring begränsning av 
smittspridningen.

Trots att vi begränsat våra aktiviteter väsentligt under 
de senaste tre månaderna har ett antal projekt 

fortgått med oförminskad styrka. Här syftar jag på 
stamrenoveringen i Blomstermåla och allt det arbetet som 
våra duktiga fastighetsskötare gör kring utomhusmiljön. 
Det finns en hel del jobb som vi gärna skulle vilja 
utföra, men osäkerheten kring Coronavirusets 
bekämpning gör att planeringen blir svår och att 
upphandlingstiderna blir mycket längre. Det här 
gör också att resultatet av upphandlingen blir 
osäkrare.  
Vi hoppas verkligen på att vi så småningom 
börjar se de första framstegen i bekämp-
ningen av Coronaviruset och att vi sakta 
kan börja återgå till ett mer normalt läge 
igen.  
Med normalt läge menar jag att vi 
återigen kan åtgärda både akuta och icke 
akuta fel, lägga fokus på förebyggande 
åtgärder och slutföra våra projekt som var 
planerade under år 2020. 

Jag vill avsluta min information till er med 
ett budskap som vår ägare, Mönsterås 

kommun, lyfter fram i dessa Coronatider: 
“Håll ut, håll ihop och håll avstånd.” 

Armin Avdic, vd

Förändringar och förbättringar

Vi genomför kontinuerligt olika förbättringsåtgärder 
i vårt fastighetsbestånd. Alla projekt planeras årsvis 
och det kan röra sig om allt från stambyten och 
balkongrenoveringar, till byte av vitvaror 
och målningsarbeten. Nedan kan du se 
lite av det som är på gång.

ARBETEN PÅ GÅNG
• Stambyte, Blomstermåla
• Solceller och frånluftsvärmepump,
Storgatan 2 - 6, Mönsterås
• Nya entrédörrar, del av Pionjären,
Mönsterås

• Skalskydd, Pionjären, Mönsterås
• Skalskydd och digitala lås,

Älgerumsvägen 14 och
Kvarngatan 9, Mönsterås
• Värmepump och solceller,
Hässlevägen, Timmernabben
• Projektering av hiss- 
installation, Älgerumsvägen
22, Mönsterås
• Projektering för ny- 

produktion, Timmernabben
• Projektering för ombyggnad

av Storgatan 89, Blomstermåla
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Nya solcellsprojekt på gång

Billgren – Bomässans dragplåster

Tävla om två 
trisslotter!

I dessa tider kan 
information och 

rekommendationer 
som rör dig och ditt 
boende ändras snabbt.
Därför är det bra 
om du håller dig 
uppdaterad genom 
att kolla på vår 
hemsida www.
monsterasbostader.se
Här lägger vi ut det 
ni som hyresgäster 
behöver veta.
Förutom aktuell 
information finns här 
också annat nyttigt, 
som att du kan göra 
serviceanmälningar, 
kolla allt som rör din 
lägenhet och så kan du 
läsa tidigare utgåvor av 
Bostadsnytt. 
Kika även in på 
er profil och kolla 
så vi har rätt 
kontaktuppgifter till er, 
så att vi kan nå er.

Anläggningen i Älgerum 
blev klar för drift i september 
2019. 

På årsbasis ska den kunna 
producera mellan 21 000 till 
23 000 kilowattimmar.

– Det ser mycket 
lovande ut. Efter lite 
inkörningsproblem så verkar 
vi ha fått en anläggning 
som fungerar mycket 
stabilt och kommer att 

producera el under många 
år framöver. Vi kommer att 
minska elförbrukningen 
rejält sett över hela året och 
under vissa perioder säljer 
vi överskottet, säger Calle 
Engström, teknikchef vid 
Mönsterås Bostäder.

Calle Engström berättar att 
han just nu håller på att titta 
på ytterligare satsningar som 
är bra för klimatet.

– Vi har ett mindre projekt 
på gång i Timmernabben där 
vi har en bergvärmepump 
som behöver bytas ut av 
åldersskäl. En ny värmepump 
är ganska mycket mer 
effektiv än den befintliga 
anläggningen. Vi har för 
avsikt att komplettera ett 

söderliggande tak med 
solceller och får då solenergi 
som kommer minska 
elanvändningen för driften 
av bergvärmepumpen, säger 
Calle Engström.

Det andra projektet är i 
Mönsterås på Storgatan 2-6. 

– Det är ett av våra äldre 
hus med mekanisk frånluft 
utan återvinning. Här 
vill vi installera frånlufts-
värmepump för återvinning 
av energin i den luft 
som vi evakuerar från 
lägenheterna. Den ökande 
elanvändningen till driften av 
frånluftsvärmepumpen vill vi 
kompensera med att bygga 
solceller på taket. n	

Text: Linn Alvarström

Allt är ju lite upp och ner i 
världen nu med tanke på 
Corona. 

Men vi hoppas, tror och 
planerar för att Bomässan 
2020 blir av. 

Förra året var ju första 
året som mässan hölls 
i Multihallen nere i 
hamnområdet. Och det 
blev riktigt lyckat med 
rekordmånga besökare. 

Då var trädgårdsmästaren, 
konstnären och författaren 
Linda Schilén gäst och 
det blev fullsatt framför 
scenen vid båda hennes 
föreläsningar.

I år är dragplåstret 
vintageälskaren, program-
ledaren och författaren Elsa 
Billgren. 

För barnen blir det härlig 
musik och underhållning av 
Pappa Kapsyl.

Så lägg in 29 augusti i era 
kalendrar och så hoppas 
vi att vi ses då på årets 
Bomässa i Mönsterås! n	

Text: Linn Alvarström

Solcellsanläggningen, 
som även utgör taket 
på Älgerumsvägen 22 i 
Mönsterås, är i full gång. 
Nu planerar Mönsterås 
Bostäder för ytterligare 
satsningar.

Efter förra succémässan 
med cirka 1 200 besökare 
så planerar vi för årets 
Bomässa i Multihallen den 
29 augusti.

Håll dig  
uppdaterad 
på hemsidan

Elsa Billgren kommer till mässan för att bland annat tala om hållbarhet i inredning, vad som är trenderna 
framöver och vilka saker man ska leta efter på loppis.

T
it
ta

!

Foto: Elsa Billgren

Har du Mönsterås 
Bostäders finaste 

balkong eller uteplats?
Skicka en bild 
(JPEG) på din 

egen, grannens, 
mammas, farfars eller 
någon annans balkong 
eller uteplats som du 
tycker förtjänar lite  
extra uppmärksam-
het. Mejla bilden till:

linn.alvarstrom@
monsterasbostader.se
Vi vill ha din bild senast 
den 3 augusti, 2020. 
Uppge namn, adress 
och telefonnummer.
Vinnaren får två 
lotter!
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Agneta och Ingemar har 
bott i lägenheten på Skol-
gatan i drygt två månader. 
De väntar på att få nya 
tapeter i ett par rum, så alla 
flyttkartonger är ännu inte 
uppackade.

– Nej, det är ju ingen idé 
att packa upp allt förrän 
lägenheten är klar. Och det 
här med flyttlådor känner vi 
till, säger Agneta och ler.

Ja, paret Källgren har 
flyttat en del i livet. 
Åtminstone sedan de båda 
slutade jobba. Agneta hade 
varit i 45 år, på olika tjänster, 
på Västervikstidningen. 

Och Ingemar jobbade 
som fiskare och senare 
vid pulverlacktillverkaren 
Dupont. 

– En dag kände jag att jag 
inte ville fortsätta, att jag 
var tvungen att göra något 
annat. Så jag sa upp mig, 
berättar Agneta.

Agnetas och Ingemars 
dotter med familj bodde 
utanför Nynäshamn. 

Och saknaden efter dem 
var stor.

– Vi har alltid hängt ihop 
mycket och när de flyttade 
blev det så himla tomt. Man 
kan liksom inte ha samma 

relation när de är så långt 
borta, säger Agneta.

Så flyttlasset gick uppåt 
landet. Och sedan gick det 
ännu längre upp. Till Kilafors 
utanför Bollnäs.

– Ja, de hade köpt en 
hästgård där, så vi flyttade 
med så vi kunde hjälpa till 
med allt och för att vara 
nära dem, säger Agneta.

Men det här med kyla 
och mörker var inte något 
som tilltalade familjen.

– Det är helt enkelt för 
mycket vinter där uppe. 
De ville söka sig längre 
neråt landet och så hittade 
de ett hus här utanför 
Blomstermåla, berättar 
Agneta.

– Vi bodde kvar ett tag. 
Men så var vi nere och 
hälsade på och så tänkte vi 
varför skulle vi bo kvar där 
uppe? Och så hade vi turen 

att få den här lägenheten.
Det bästa med att flytta är 

att man rensar ur en massa 
saker, säger Agneta. Ett 
annat stort plus är att få 
upptäcka nya områden och 
miljöer.

– Och på en sådan här 
liten ort lär man känna nya 
människor också. Första 
dagen vi var här så var vi 
ute och gick med vår hund. 
Då hälsade flera personer 
på oss, människor som vi 
aldrig tidigare träffat. Det är 
härligt.

Men nu tänker inte Agneta 
och Ingemar flytta mer. 
Nu ska de bo in sig på 
Skolgatan.

– Redan när vi var här och 
hälsade på kändes det bra. 
Det är lugnt och skönt. Och 
så är det rätt så nära till 
kusten, det har jag saknat, 
säger Agneta.n

Text&Foto: Linn Alvarström

Från Kilafors till Blomstermåla är steget rätt så 
stort. Närmare bestämt drygt 60 mil. Men när 
barn och barnbarn bestämde sig för att flytta, 
så följde Agneta och Ingemar Källgren med.
– Vi trivs jättebra här, så lugnt och härligt, 

säger Agneta.

Högst upp i en tvåa på Skolgatan i Blomstermåla bor Agneta och Ingemar Källgren. Från balkongen har de utsikt över det fina grön- 
området och mot fontänen.
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Världen har varit och är fortfarande upp och ner. Och sommarens semester blir kanske 
inte alls som vi har tänkt. Rådet från myndigheter är att vi ska hålla oss så nära hemmet 

som möjligt. Så här är lite tips på hur ni kan njuta av era lediga dagar i närområdet.

Sommarsemestra hemma!

Ladda ner en cachingapp och ta 
med dig familjen eller dina 
vänner på geocahing, en 
modern form av orientering. 
Kort går det ut på att hitta 
”cacher”, små skatter som 
människor placerat ut, med 
hjälp av gps och karta.
En cache består ofta av en 
burk eller låda med olika mindre 
föremål som andra användare 
lämnat efter sig, samt en slags gästbok 
där du kan skriva ditt namn.
Spännande skattjakt för alla åldrar!

Gå på mobil skattjakt

Att grilla hör sommaren till, även om man bor i lägenhet. Det är bara lite mer att tänka på då. Som att du bara får använda elgrill på din balkong. Grillar du på gården är det tillåtet med alla sorters grillar. Placera grillen några meter från huset. Var varsam så att röken inte stör och irriterar din omgivning. Om du använder engångsgrill måste du släcka den noga innan du slänger den i soporna. 

Grilla gott med hänsyn

Baka Marias enkla bärpaj
Fyll dig med feel-good
Bibliotekarie Evelina Magnusson, på Mönsterås 

bibliotek, tipsar om tre härliga må-bra-böcker.
Sommarfikat är räddat. Och så lätt att baka!
Ingredienser:
120 g smör
1 ägg
2½ dl strösocker
2½ dl vetemjöl
1tsk bakpulver
1 paket frysta hallon (eller andra bär)
Ev kokos till att strö i formen.
Gör så här:
Sätt på ugnen på 175 grader.
Smält smöret och låt det svalna. Vispa ägget och 
sockret pösigt. Blanda mjöl och bakpulver.  Rör ner 
det i äggvispet. Blanda ner smöret.  
Smöra en form och ta gärna kokos istället för 
ströbröd, (funkar bra till hallonen). Bred ut smeten i 
formen och strö över hallonen. 
Grädda pajen på nedersta falsen 50-60 min.
Servera pajen ljummen med vaniljglass, vispgrädde 
eller vaniljsås. 

Att bara vara i naturen. Inga krav på 

prestation eller måsten. Skogsbad 

kommer från det det japanska 

uttrycket Shinrin-Yoku som  

går ut på att människans  

kontakt med naturen 

 anses vara avgörande  

för hälsan. 

Så gå ut i skogen, öppna upp dina 

sinnen och må gott.

Ta ett dopp – i skogen

Hjärtats bokhandel av Veronica Henry  

När Emilias pappa dör ärver hon hans bok-

handel, men sorgen gör att hon vill sälja den. 

Bokhandelns anställda och invånarna i byn 

kämpar för att Emilia ska ändra sig och behålla 

den. Kommer deras övertalningar att lyckas? 

Med hälsning från Båstad  
av Jenny Fagerlund 
När Lindas drömjobb blir indraget lämnar hon 
sin pojkvän i Stockholm och åker till sin moster 
i Båstad. Där pågår tennisveckorna och snart 
är Linda indragen i flera hemligheter än sina 
egna. 

Kärlek på menyn av Debbie Johnson 

När Laura får se en annons om ett ledigt 

jobb på ett café vid havet skickar hon in en 

ansökan. Det kan bli en välbehövlig nystart 

för henne och barnen. Detta är första boken i 

serien om Café Havsbris och människorna som 

arbetar på caféet och deras gäster. 



Bostadsnytt nr 2 | 2020       monsterasbostader.se

Sortera lätt på rätt sätt

Välkommen 
Tommy - ny 
reparatör!

För drygt ett år sedan, 
närmare bestämt i 
april 2019, infördes 
matavfallssorteringen i våra 
bostadsområden. 

Och hur går det då för oss? 
Lite upp och ner, kan man 

nog sammanfatta det med. 
I vissa bostadsområden 
märker vi att det är svårare 
att sortera rätt. 

Enligt renhållningen kan det 
finnas allt möjligt skräp i de 
bruna påsarna. 

Det här ställer till det en 
del. När sopbilen kommer 
för att tömma behållarna 
för matavfall så kan de inte 
göra det om de ser plast 
eller annat avfall där i. Då 
kan man nämligen inte köra 
lasset till biogasanläggningen 

där matavfallet ska 
omvandlas till biogas.

– Då måste vi beställa 
extra tömningar som leder 
till onödiga och höga 
kostnader för sophämtning. 
I förlängningen drabbar 
det både företaget och 
hyresgästerna själva. 
Pengarna skulle kunna 
användas till betydligt bättre 
ändamål, exempelvis till 
att skapa finare inomhus- 
och utomhusmiljöer i våra 
bostadsområden, säger 
Armin Avdic, vd Mönsterås 
Bostäder.

Enligt Christine Dahlgren, 
miljösamordnare 
vid Mönsterås 
kommun, ska man 
göra plockanalyser 
på matavfallet för att 
se hur det ser ut i de 
bruna påsarna. 

– Många gör helt rätt 
ifrån sig och sorterar sitt 
matavfall i den bruna 
påsen, men så lägger man 
kanske den bruna påsen i en 

plastpåse och slänger bland 
matavfallet. Då är det liksom 
förstört, säger hon.

Att sortera rätt är lätt. 
I den bruna påsen ska 
matavfall slängas, alltså 
sådant som blir över och som 
inte kan sparas när du lagat 
eller ätit mat. 

Se här ovanför vad du ska 
och inte ska slänga i bruna 
påsen.

Vill du veta mer? Gå 
in på vår hemsida under 
Bo hos oss, klicka på 
Boendefrågor A-Ö och 

sedan på Sopsortering/
matavfallsinsamling. 

Du kan också 
höra av dig till 
Mönsterås kommun 
eller till Mörkeskogs 
avfallsanläggning.
Har ni slut på bruna 

påsar så finns de oftast i 
anslutning till tvättstugan.  
Är påsarna slut? Kontakta 
oss så att vi kan fylla på! n

Text: Linn Alvarström

Många av er gör rätt. 
Men i flera av våra 
bostadsområden måste 
vi bli bättre. Att sortera 
ut matavfall gör gott för 
klimatet och för oss alla.

Fimpa med 
hänsyn och 

säkerhet

I många av våra 
områden ligger 

cigarettfimpar på 
marken. Det är tråkigt 
ur flera aspekter; 
fimparna kan plockas 
upp av småbarn 
och djur, de skräpar 
ned och de utgör en 
brandfara.
Så släng inte fimparna 
på marken från 
balkonger, loftgångar 
eller om ni står ute och 
röker.
Använd en askkopp 
med lock och lite 
vatten i – både för 
brandriskens och 
grannarnas skull. 
Och tänk på att röken 
kan störa dina grannar.

Kex och bröd

Grönsaker

Frukt 
Ost

Kött och fisk (råa såväl  

som tillagade) 

Choklad och annat godis. 

Du ska också slänga ben 

från till exempel revben och 

kotletter i den bruna påsen, 

liksom äggskal, potatisskal, te 

(både i lösvikt och tepåsar), 

hushållspapper och kaffe-

sumpen i sitt filter. 

Tobak och snus
Färgat papper

Tuggummi
Kattsand

Blöjor
Glas

Metall 
Jord och blommorKapsyler och korkarMjuk- och hårdplast

Släng i b
runa påsen!

Släng inte i bruna påsen!

Det här är inte matavfall: 

Det här är matavfall: 

Kom ihåg!
Ingen plast 
runt den 

bruna påsen!

Den 1 juni började 
Tommy Johansson 

på Mönsterås Bostäder 
som reparatör. Tommy 
har tidigare arbetat 
som ventilationsmontör 
på olika företag och 
även som sotare.  
– Jag sökte jobbet på 
Mönsterås Bostäder för 
att det verkar vara ett 
bra jobb. Och så är det 
skönt att få jobba på 
hemmaplan. Det känns 
spännande, säger han. 
Vi hälsar Tommy varmt 
välkommen och hoppas 
att han ska trivas!

S
e
 h

it
!
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KOLLA IN KOMMUNEN
Vi bor väldigt vackert. Men det är  
lätt att bli hemmablind. Därför  
kommer vi att tipsa om olika besöks- 
mål i kommunen här i Bostadsnytt. 
Idag är vi på Jungnerholmarna. 
Jungnerholmarna, i Fliseryd, bjuder 
på naturskön och vacker miljö med 
Emån som central ådra genom hela 
området. Här kan du gå längs olika 
vandringsstigar och få dig en dos 
historia. Du kan läsa om det gamla 
krutbruket, ett av kronans sex bruk, 
som fanns just här mellan 1741-1890. 
Och så får du veta att området är 
namngivet efter Waldemar Jungner 
som uppfann det alkaliska batteriet. 
1910 byggdes en batterifabrik här, och 
på 1990-talet sanerades marken.

Emåns vatten följer promenadstråken runt Jungnerholmarna. På vissa sträckor forsar det, på andra flyter det sakta fram.

På somrarna brukar det serveras våfflor i 
Bagarstugan.

Ta med kikaren. På Jungnerholmarna finns 
ett rikt fågelliv.

Det finns vindskydd och grillplatser längs 
med strövområdet.

Foto: Linn Alvarström
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KONTAKT

På www.monsterasbostader.se hittar 
du viktig information som har med ditt 
boende att göra. Genom att logga in 
på Mina sidor kan du enkelt göra en 
serviceanmälan, boka tvättid, söka ny 
lägenhet eller följa dina ärenden. Du 
kan även maila oss dygnet runt. 

Mönsterås Bostäder AB
Storgatan 38 | Box 21 
383 21 Mönsterås

Telefon: 0499-491 00 
Serviceanmälan: 0499-491 00
Serviceanmälan akut efter kontorstid: 
0499-496 90  
Trygghetsjour: 010-470 51 84 (18-06)

Hemsida: monsterasbostader.se
E-post: info@monsterasbostader.se
Facebook: www.facebook.com/
MonsterasBostader

ORDINARIE ÖPPETTIDER 
(STORGATAN 38) 
Måndag 10.00-18.00
Tisdag-torsdag  10.00-16.00
Fredag 10.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00

TELEFONTIDER 
Måndag-torsdag  09.30-16.00
Fredag  09.30-15.00

Lunchstängt  12.00-13.00

BOSTADSNYTT produceras och ges ut 
av Mönsterås Bostäder AB och vänder 
sig främst till Mönsterås Bostäders 
hyresgäster.   

Ansvarig utgivare, layout & produktion: 
Linn Alvarström 
Tryck: Grafiskt Tryck AB

ÄNDRADE ÖPPETTIDER I SOMMAR
(STORGATAN 38 MÖNSTERÅS)

Veckorna 27-32 ser öppettiderna  
för bokade besök ut så här: 
Kontoret
Måndag-torsdag: 10-12, 13-14.30
Fredagar: 10-12

Telefontider
Måndag-torsdag: 09.30-12, 13-16
Fredagar: 10-12

Trevlig sommar
!

”Sysslolös blir jag inte”
Jag började på Mönsterås 

Bostäder på 90-talet och jag 
har trivts med mitt arbete och mina 
arbetskamrater. Nu fick jag frågan 
om varför och vad jag skulle 
göra med mitt liv när jag går i 
förtida pension. 

Att bryta upp och göra 
något nytt är inte svårt, jag har 
ju gjort avbrott och varit i Tanzania 
som missionär mellan varven och 
vart jag än kommit har jag trivts. Att 
gå i pension ska bli ett nytt uppbrott 
och min underbara hustru Päivi 
gjorde likadant för två år sedan. 
När man delat livet i 30 år kan det 
vara roligt att få göra det på heltid 
tillsammans, medan man ännu är 
frisk och har ork. 

Sysslolös blir jag 
inte! 

Resa. 
Efter drygt 

20 år i Tanzania, 
så känns det naturligt att 

återvända dit. Nu kan man 
i lugn och ro hälsa på alla 
vänner, umgås, skratta och 
prata gamla minnen, bara 
få njuta av livet. 

Ett annat land som 
fascinerar är Israel. 
Ett land där den 
flertusenåriga historiens 
vingslag som man läser om i 
bibeln blir levande igen, ett 
land att återvända till.

Vi vill också upptäcka mer 
av våra hemländer Sverige 
och Finland. 

När vi väl får börja resa igen så 
kommer vi boka flygbiljetter. Att 
bara kunna bestämma sig att nu vill 

vi gör något utan att fundera 
på semesterdagar, det är 
frihet!
Läsa. Vi har rensat friskt 

bland våra böcker, men det 
finns fortfarande en hel del som 

är värda att läsas en andra gång. 
Min viktigaste bok, Bibeln, ser jag 
fram emot att få mer tid till. Det har 
alltid legat böcker på 
nattduksbordet och 
nu hoppas jag att 
de inte ska ligga lika 
länge innan jag kan 
börja på en ny bok.

Foto. Genom tiderna har jag tagit 
mängder av foton, men sen då? 

Det är roligt att syssla med 
bildbehandling i Photoshop, att 
få göra något med bilden, men 

tiden har aldrig räckt till. Nu 
ska jag hinna skapa mina 
egen bildkonst och kanske 
lite fotoböcker som minne 
av allt vi varit med om.

Allt annat. Jag är 
engagerad i kyrkan 
och sitter bland annat i 
styrelsen för Vasakyrkan i 
Kalmar. Vi har ett hus och 

trädgård som behöver tas 
om hand. Tid att umgås med 

familjen och vänner. 
Listan kan bli lång, men 

sysslolös blir jag inte! n

Text: Peter Karlsson


