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Första sommarjobbet avklarat
”Att lära sig nya saker är kul”
ENKÖPING Just nu avslutar

första gänget sommarjobbare inom Enköpings
kommun sitt uppdrag.
Mauritz Segersvärd, 16, och
Erik Österberg, 15, är två
av många ungdomar som
under tre veckor tagit tillfället i akt att tjäna lite extra
under lovet.
– Jag fick erbjudandet att söka
genom skolan och det här var
mitt första val, konstaterar Erik
som är nöjd med jobbet på En
köpings Golfklubb.
Även Mauritz hade golfbanan
som första val och tycker det
bästa med jobbet har varit variationen av arbetsuppgifter.
– Att få vara ute mycket och
lära sig nya saker är kul, menar
Mauritz.
Och arbetsuppgifterna har varit minst sagt omväxlande; plocka
bollar, hämta sopor, städa stugor, klippa gräs, sopa längs med
ranchen, rensa ogräs, fixa med
toaletter och plocka upp och prismärka varor i golfshopen.
– Första dagarna var det juniorläger här, så då fick vi hjälpa till,
berättar Mauritz.

Maurits Segersvärd och Erik Österberg är nöjda med sommarjobbet på golfklubben i Enköping. 

– I går när det var tävling hade
vi hand om en ”utmaning” på banan. Det var lite enformigt att stå
vid ett och samma hål men ändå
roligt eftersom det kom nya människor hela tiden, förklarar Erik.
Vädret har kanske inte varit det

bästa för grabbarna men de har
kunnat växla utomhusarbete med
inomhusjobb.
Att få ett tillskott i plånboken är
inte heller så dumt. Varken Erik
eller Mauritz har bestämt vad lö-

nen ska användas till. Lite pengar
är alltid bra att ha konstaterar de
två.
Nästa vecka tar Erik och Mauritz sommarlov och nästa gäng
sommarjobbare kommer till golfklubben.
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– Det här har varit kul och vi
kommer nog att söka sommarjobb här nästa år också.
ÅSA SLOBODNIK

Strandnära andningshål i avstressad miljö
SKOKLOSTER Sjövillan i

Skokloster bär på en lång
historia. En gång i tiden var
där telefonväxel. Det var på
den tiden då telefonin var
ung och det endast var enoch tvåsiffriga telefonnummer på Skohalvön. Senare
bodde en skollärare och
gårdens rättare i huset.
I dag när kyrkan äger
fastigheten är det kafé
på sommaren men också
andra aktiviteter med bland
annat konfirmander och
sjöscouter.
På somrarna sedan 22 år tillbaka
är det sommarkafé samtidigt som
kyrkan är sjö- och vägkyrka. I det
sammanhanget har Majlen Håkansson i alla år varit och är en
viktig bricka i spelet. Då hon inte
är med vid själva serveringen är
hon ändå med bakom kulisserna
på ett eller annat sätt.
Majlen kom till Skokloster från
Lovisa i Finland 1971, bara 17 år
gammal. I dag har hon gjort sig
förtjänt av två guldklockor för
lång och trogen tjänst på två ar-

betsplatser, 36 år i slottet och 25
år i kyrkan.
Det var tack vare annonsen
som Skokloster Wärdshus hade i
Huvudstadsbladet i Finland som
hon kom till Skokloster. Hon fick
jobb på värdshuset och jobbade
där till 1975 då hon började på
Skoklosters slott. 1988 fick hon en
halvtidstjänst i kyrkan och gick
samtidigt ner till halvtid på slottet, där hon slutade 2010 för att
arbeta heltid vid kyrkan.
Majlen har sinne för det sköna i
livet och kanske är det tack vare
huset på höjden där hon, hennes
man Detlef, en hund, en papegoja
och två katter bor, som hon känner harmoni och ett inre lugn.
Huset som en gång i tiden var
klockarbostad, post och lanthandel har de bott i sedan 1974.
– Boendet spelar en viktig roll
i livet och vi trivs oerhört bra i
huset. Visst påverkar det hur man
fungerar i arbetslivet och för övrigt. Kanske är det därför som
jag känner mig harmonisk och
lugn även i stressiga situationer.
Även när kön ringlar lång i Kyrkcentrum i Bålsta eller i Sjövillan i
Skokloster, då besökarna väntar
på mat eller kaffe, tar jag det med
ro, säger Majlen.
Kanske är det, det som får män-
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niskor, djur och växter att trivas
i hennes närvaro. De jättelika sulfinpetuniorna som hänger i sina
amplar utanför Sjövillan talar sitt
tydliga språk.
Det är många som beundrat dessa
amplar under sommarmånaderna och i år får de sällskap av pelargoner både i balkonglådor och
i krukor.
För att göra det än mer deko
rativt har Majlen gjort ytterkrukor av handdukar och betong, en
idé som hon fick på sin senaste
resa till Finland.
TOMMY HILDORSSON

Majlen Håkansson servar gästerna som kommer till Sjövillans sommarkafé i
Skokloster. 
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