
En minnesvärd tid på Ölandsgatan 

När sommaren var kommen fick jag möjlighet att ta rollen som feriearbetare på 

Ölandsgatan. Då jag satte min fot innanför områdets gränser hade jag inte kunnat förutspå 

att jag min sista dag skulle få med mig en så stor omfattning av erfarenhet, kännedom och 

minnen som jag faktiskt fick. Ett kapitel i mitt liv som jag sent kommer glömma. 

Under sommarens tre första veckor befann jag mig på ett demensboende beläget på 

Ölandsgatan. För mig var detta en oerfaren miljö som jag tidigare inte vistats i. Det var minst 

sagt en ny och spännande uppgift som jag skulle ta mig an. Redan vid start fick jag ett fint 

välkomnande och kände mig genast trygg och exalterad. Alla var mycket snälla, hjälpsamma 

och omtänksamma. Min nervositet försvann på ett ögonblick. 

Min tillvaro gick främst ut på att sällskapa och umgås med de boende. Vi spelade en hel del 

spel, såsom fia med knuff, Yatzy och andra roliga kortspel. På tal om spel så fanns där ett 

biljardbord i ett av allrummen där vi kunde umgås flera samtidigt. Till en början var jag ingen 

fena på att spela biljard, men jag skulle vilja påstå att jag utvecklades under veckorna som 

gick. Någon gång körde vi bowling på Wii, medan jag vid andra tillfällen fick lära mig att köra 

min egen bil på ett annat TV-spel. Därutöver gick vi på promenader, både när det var sol och 

vackert väder men också under en incident då himlen öppnade sig och skyfallet omfamnade 

oss. När vi väl den dagen tog oss in under tak såg det minst sagt ut som att jag hade tagit mig 

en dusch med kläderna på. Förutom detta fick jag i uppgift att förbereda fikavagnen med 

kaffe och frukt, både under förmiddagarna och eftermiddagarna. Jag gick från dörr till dörr 

och knackade på och frågade vad var och en ville ha. Än idag kan jag nästan komma ihåg hur 

många suketter var och en önskade till sitt kaffe. 

Bortsett från att ha hittat på många roliga saker, har det självfallet funnits stunder då vi bara 

tagit det lugnt och suttit ner och pratat med varandra. De åtskilliga pratstunderna jag fått ta 

del av med var och en har varit av stor betydelse för mig. Det är utan tvivel det som jag har 

värdesatt allra högst. Jag fick chansen att lära känna flera nya människor, alla med olika 

personligheter, livshistorier och bakgrunder. Det var oerhört givande och intressant att 

lyssna till. 

Avslutningsvis vill jag få säga att jag haft en underbar tid med alla nya människor som jag fått 

äran att komma samman med. Mitt sommarjobb har givit mig en klar och tydlig bild av hur 

det fungerar att bo på ett gruppboende samt jobba inom vården. Min lärdom kommer jag 

att stoppa i ryggsäcken och ta med mig mot kommande faser och äventyr i livet. Jag förblir 

evigt tacksam för denna möjlighet. Minst sagt en minnesvärd tid på Ölandsgatan. 

/Alice Mårtensson 


