
    

               
            

          
             

               
            

            
           

                
             

               
              

               

            
               

               
                 

                
                 

                
                 

               
              

                
                

              
       

               
             

               
            
     

 

En sommar olikt en annan 

Den 23:e april fick jag ett glädjebesked om att jag blivit tilldelad en plats på Hamn och 
Gatuförvaltningen. Det var ett erbjudande jag kvickt svarade ja till och efter att ha 
genomfört tre veckor av hårt, lärorikt och underhållande arbete har jag fått 
erfarenheter och kunskap för livet. Jag vill därmed dela med mig av min tre veckors 
arbetsperiod. 

Att börja på ett helt nytt jobb kan i princip alla konstatera kan vara jobbigt, nervöst men 
samtidigt väldigt spännande, det var exakt dem känslorna som strömmade inom mig. När väl 
dagen var framme skulle jag bege mig till mitt första sommarjobb någonsin, hamn och 
gatuförvaltningen. Klockan 06:45 en kylig måndag morgon befann jag mig på min tilldelade 
arbetsplats. Jag blev väl bemött så fort jag klev in i byggnaden och såg direkt fram emot att 
arbeta tillsammans med mina kollegor. Efter att jag fick kort information om hur saker och 
ting gick till fick jag träffa mitt team som jag skulle arbeta med de kommande tre veckorna. 
Vanligtvis arbetar man inte i bestämda team utan skiftar efter cirka en vecka men på grund 
av den rådande situationen med covid-19 så har de valt att köra fasta team som man arbetar 
i. 

På min arbetsplats var ingen dag lik den andre. Trots likadana arbetsuppgifter så arbetade 
man alltid på olika platser och fick nya upplevelser. Jag kom snabbt in i arbetet och började 
lära känna främst mitt team mer och mer. Jag fick jobba på många nya platser som jag 
tidigare inte varit på trots att jag har under 17 års tid bott i Varberg. Under arbetets gång fick 
jag jobba med allt från krattning av löv i strålande sol och 30 graders värme till rensning av 
ogräs i ösregn. Rensa ogräs var en stor del av mitt arbete och efter att jag genomfört de här 
tre veckorna av arbete har jag blivit en mästare på att avgöra vad som är ogräs eller inte. 
Det var just detta som var svårt att avgöra i början men jag fick god hjälp av mina kära 
kollegor. 

Arbetet flöt på och dagarna passerade. Jag gick alltid till och från jobbet med ett leende på 
läpparna, men helt plötsligt så var min sista dag framme. Under dessa tre veckor hade jag 
hunnit få gjort mycket arbete och jag lärde mig nya saker som jag kommer kunna ta med mig 
i framtiden. Inte har jag bara fått rensa ogräs utan jag har även fått träffa på flera trevliga 
personer som jag har pratat med när jag arbetat. Därav tar jag med mig nya erfarenheter 
som parkarbetare samt bemötande av alla olika sorters personer. 

Trots att min vision i framtiden inte är att arbeta som parkarbetare har jag fått helt ny 
uppfattning om arbetet i helhet och skulle definitivt kunna jobba som det här nästa sommar. 
Det har varit ett utmärkt arbete där jag ständigt fick arbeta utomhus vilket är ett stort plus 
enligt mig. Jag skulle utan tvekan kunna rekommendera detta feriearbete för alla som vill 
testa på att jobba inom kommunen. 

Hugo Kristensson 




