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En annorlunda sommar
På simstadion
En världsomvälvande pandemi skapade i början av sommaren 2020 stora ovissheter
bland hela svenska folket och inte minst bland oss i Varbergs kommun. Ingen visste
vad som skulle vara tillåtet eller vilka restriktioner som skulle komma att sättas på
plats. Jag själv hade mer eller mindre tappat hoppet om ett sommarjobb på grund av
detta och “såg fram emot” en sommar av hemmasittande och sysslolöshet.
Föreställ er då min förvåning när det en dag dyker upp ett mail i min inkorg
angående ett feriearbete hos Varbergs kommun - ett jobb jag ansökt till tidigare
under våren. När jag öppnar mailet läser jag att jag har blivit erbjuden en plats i
receptionen på simstadion. Jag tackade genast ja till erbjudandet och några veckor
senare befann jag mig på introduktionsmötet, skrivandes under ett arbetskontrakt.
Den sjätte juli var det äntligen dags att bege mig på min första arbetsdag. Jag var
både ivrig, förväntansfull och samtidigt lite nervös. När jag anländer träffar jag
receptionisten och badvakten som ska lära upp mig och den andre feriearbetaren.
De förklarar för oss hur saker fungerar på anläggningen men även hur denna
sommaren inte kommer att vara lik någon tidigare. Det får nämligen bara vistas 100
personer åt gången på området där de måste ha på sig armband så att vi i
receptionen kan hålla räkningen. Även öppettiderna är förändrade och man ska helst
byta om innan man kommer dit för att undvika trängsel i omklädningsrummen.
Tidigare somrar har det vistas uppemot 800 badgäster på simstadion åt gången
berättar de sedan. Trots dessa restriktioner är de tacksamma över att få ha öppet
eftersom att det från början såg ut som att simstadion skulle hållas stängd hela
sommaren.
Ingen är dock gladare än jag att simstadion fick öppnas upp även denna sommar.
För mig innebar det världens häftigaste sommarjobb med härliga kollegor och
möjligheten att få träffa nya människor varje dag. Jag trodde ju först att jag skulle få
tidernas tristaste sommarlov. Istället fick jag sälja glass, laga toast, lyssna på bra
musik och lära känna nya vänner. Jag såg fram emot att få komma dit varje dag, i ur
och skur, och jag hade inte kunnat önska mig ett bättre sommarjobb!
Nej, sommaren 2020 blev nog inte riktigt som någon hade tänkt men det var jobbet
på simstadion som, för mig, satte en guldkant på tillvaron och som gjorde även
denna annorlunda sommar till en bra sommar.

