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Ekonomi kan låta som ett torrt och tråkigt ämne. Som samhället ser ut idag är det dock viktigt att 
XSSP¦UNVDPPD�VLWXDWLRQHQ�P§QJD�XQJGRPDU�EHȴQQHU�VLJ�L��DWW�YDUNHQ�KD�MREE�HOOHU�SHQJDU��

Vår redaktion har riktat in sig på att försöka svara på frågor man kan tänkas ha som ung och pank 
och samtidigt tipsa om andra ekonomismarta lösningar.
�U�GX�DUEHWVV¸NDQGH"�+DU�GX�SODQHU�S§�DWW�ȵ\WWD�KHPLIU§Q"��U�GX�WU¸WW�S§�DWW�KDQGOD�PDW�I¸U�

KXQGUDWDOV�NURQRU�YDUMH�P§QDG"�6NXOOH�GX�YLOMD�KDQGOD�ELOOLJD�RFK�XQLND�NO¦GHU"�
+DU�GX�VYDUDW�-$�S§�Q§JRQ�DY�RYDQVW§HQGH�IU§JRU�¦U�GHW�K¸JVW�VDQQROLNW�DWW�GX�ȴQQHU�GHWWD�QXP-

mer av ungdomsmagasinet Elvan läsvärt. 
Vi vill på förhand få poängtera att åsikterna som framkommer i magasinet är redaktionens egna 

RFK�VSHJODU�G¦UI¸U�LQWH�9¦[M¸�NRPPXQV�HOOHU�DQGUD�P\QGLJKHWHUV�XSSIDWWQLQJDU����
7UHYOLJ�O¦VQLQJ�	�P\FNHW�Q¸MH�

elvan

redaktion
layout & illustrationer
Amelia Thordin

Nadine Hindieh

Petra Karlsson

Martin Johnsson

text & foto
Jenna Lindgren

Amelia Thordin

Emelie ”Nemi” Viberg

Mikael Hammarlund

projektledare
Robin Samuelsson

Marcus Ahlin

11Gården Ungdomscentrum
Storgatan 83
35236 Växjö

MagasinetElvannr2.indd   2 2014-03-05   10:52



3 

V
i 
b

e
r
 E

m
e
li
e
 ”

N
e
m

i”
 V

ib
e
r
g
 o

m
 u

r
s
ä

k
t 

fö
r
 s

ta
v
fe

le
t 

i 
fö

r
r
a

 u
p

p
la

g
a

n
. 
S
jä

lv
k
la

r
t 

s
k
a

 d
e
t 

v
a

r
a

 V
ib

e
r
g

, 
in

te
 V

id
b

e
r
g
. 
-R

e
d

a
k

ti
o

n
e
n 28 volontärarbete

 -Mikael Hammarlund

30 musiker och pank
 -Mikael Hammarlund

MagasinetElvannr2.indd   3 2014-03-05   10:52



4 

Att skriva in sig – Hur fungerar 

det?
Skapa en profil med dina uppgifter på 

Arbetsförmedlingens hemsida. Gå sedan 

till Arbetsförmedlingen och prata med 

en ungdomshandläggare, det finns alltid 

minst en i kundmottagningen. Du gör 

upp en handlingsplan och blir tilldelad 

en personlig handläggare, sedan dröjer 

det 90 dagar tills du ingår i Jobbgaran-

tin för ungdomar. Under tiden är det 

självständigt jobbsökande som gäller.  

9DG�NDQ�P
DQ�I§�KM¦OS

�GH�I¸UVWD�

90 dagarna?

Under denna period bli du kallad till 

gruppmöte där du får all nödvändig 

information. Var inte rädd för att ställa 

frågor om du undrar över något. Ytterli-

gare insatser görs inte. Du är inte så pass 

långt ifrån arbetsmarknaden att du har 

rätt till aktivitetsstöd eller ytterligare 

kartläggning av din situation. Det hän-

der först i Jobbgarantin för ungdomar.  

9DUI¸U�MXVW
����GDJDU"

Arbetsförmedlingens budget är begrän-

sad och enligt ungdomshandläggaren 

David Wirland har de flesta ungdomar 

lyckats lösa sin jobbsituation under 

dessa dagar. 

Vad har en handläggare för ar-

betsuppgifter?

En ungdomshandläggares främsta upp-

gift är att förmedla jobb och matcha 

ungdomar mot arbetsmarknaden. An-

dra uppgifter består av att hjälpa ar-

betssökande i kundmottagningen, delta 

i möten, skriva in ungdomar och följa 

upp deras handlingsplaner samt vara 

tillgänglig på telefon och via mail. 

)§U�PDQ�E\WD�SH
UVRQOLJ�KDQ

G-

läggare?

Man har som arbetssökande alltid rätt 

att byta handläggare, så länge man kan 

motivera varför. Det är viktigt att säga 

till om man är missnöjd. 

Vad är Jobbgarantin för ungdo-

mar?
Jobbgarantin är ett utvecklingsprogram 

för dig mellan 16-24 år som varit inskri-

ven som arbetssökande minst 90 dagar. 

När man ingår i programmet räknas 

man som högprioriterad av Arbetsför-

medlingen och kan vänta sig ett utökat 

stöd. Man har även rätt att söka aktivi-

tetsstöd från försäkringskassan.

$UEHWVI¸UP
HGOLQJHQ�¦

U�HQ�VYHQV
N��VWDWOLJ�P

\QGLJKHW�V
RP�MREEDU�I¸U

�DWW�HQD�DU
EHWVV¸NDQ

GH�PHG�

de som söker arbetskraft.

� 6\IWHW�P
HG�DUEHWVI

¸UPHGOLQJHQ�¦
U�LQWH�DWW�R

UGQD�DQVW¦
OOQLQJ�§W�GH

Q�VRP�EHK¸YHU��L
VW¦OOHW�VND

�

P\QGLJKHWHQ
�IXQJHUD�VR

P�HQ�O¦QN�P
HOODQ�I¸UHW

DJ�L�EHKRY
�DY�DUEHWVN

UDIW�RFK�DU
EHWVV¸NDQ

GH�L�

EHKRY�DY�V
\VVHOV¦WWQ

LQJ��

MagasinetElvannr2.indd   4 2014-03-05   10:52



5 

Vad innebär garantin?

Du får hjälp med att kartlägga din situ-

ation. Vad behöver just du hjälp med för 

att komma ifrån din arbetslöshet? 

Arbetsförmedlingen har sedan en del 

aktiviteter att erbjuda, t.ex. arbetsmark-

nadsutbildningar, yrkesutbildningar på 

gymnasienivå, praktik, möjlighet att 

träffa en jobbcoach eller delta i aktivite-

ter inom Framtid Kronoberg. 

Kan man bli utskriven ur Jobb-

garantin?

Ja, om man missköter sitt arbetssökan-

de. Du kan räkna med att bli utskriven 

om du t.ex. uteblir från din aktivitet, 

om du låter bli att söka och rapportera 

de jobb Arbetsförmedlingen rekommen-

derar dig att söka och framför allt, om 

du inte håller regelbunden kontakt med 

Arbetsförmedlingen och din personliga 

handläggare.

af  guide & tips
��MREEV¸ND

UWLSV�IU§Q�H
Q�

ungdomshandläggare

Gör en ordentlig och noggrann inskrivning. 

Det gör det lättare för Arbetsförmedlingen 

DWW�PDWFKD�GLJ�P
RW�OHGLJD�MR

EE��

9DU�HQJDJH
UDG�L�GLWW�MR

EEV¸NDQGH
��V¦UVNLOW�

XQGHU�GH�I¸
UVWD����GDJ

DUQD��6ND
D�GDJOLJD�

rutiner, scanna av marknaden ofta och se ditt 

MREEV¸NDQ
GH�VRP�HWW�KHOWLGV

MREE��

Var inte rädd för att använda dina kontakter. 

*¸U�VSRQWD
QD�MREEDQV

¸NQLQJDU��+
¸U�DY�GLJ�WL

OO�

I¸UHWDJ�GX
�VNXOOH�NXQ

QD�W¦QND�G
LJ�DWW�MREED

�

I¸U��(QGDVW
������DY�DO

OD�OHGLJD�WM¦
QVWHU�DQQR

Q-

seras ut, resterande 60 % tillsätts genom kon-

takter eller spontanansökningar.

9§JD�VW¦OOD
�IU§JRU��GHW

�ȴQQV�DOOWLG
�KM¦OS�DWW�I§

�� 

2013 hade Arbetsförmedlingen 13055 anställda och 411 000 inskrivna 

arbetssökande. Budgeten låg på 68 miljarder kronor.
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Att skriva in sig – Hur fun-
kar det?
Mitt första tips är att vänta med att 
registrera dig på hemsidan. Du kommer 
förstå varför när du väl kommer till 
Arbetsförmedlingen och överväldigas 
av den enorma kö som uppenbarar sig 
direkt innanför dörrarna.
 Medan du väntar på din tur kan du i 
lugn och ro underhålla dig med att re-
gistrera dig på hemsidan. Övriga sätt att 
roa sig på: sova, spela mobilspel, rulla 
tummarna, lusläsa bibeln, fundera över 
meningen med livet. 

9DG�NDQ�PDQ�I§�KM¦OS�
med de första 90 dagar-
na?
Ingenting. Men det säger de förstås inte 
när du skriver in dig. De säger istället:
 - Välkommen till Arbetsförmedling-
en! Du räknas numera som vår ägodel 
och har som skyldighet att följa alla 
hot och direktiv vi ger dig för att inte 
bli avstängd, utelåst, bannad och utan 
pengar.  

9DUI¸U�MXVW����GDJDU"
Tja, varför inte? Min gissning är att 
man vill matcha det faktum att 90 % 
av alla arbetsförmedlare egentligen är 
programmerade robotar. De skulle i så 

fall förklara deras totala avsaknad av 
känslor, empati och förståelse.  

Vad har en handläggare 
för arbetsuppgifter?
Eftersom det bestämts att alla arbets-
förmedlare ska rotera arbetsuppgifter 
med varandra i tid och otid, behöver 
en handläggare inte ha någon speciell 
kompetens alls, eller ens kunna läsa.  
Förutom att rotera arbetsuppgifter kan 
en handläggare syssla med att t.ex. fika, 
hänga på Facebook, kolla kattvideos på 
Youtube, ladda sina batterier alternativt 
tanka, vad nu robotar gör för att hålla  
sina energinivåer uppe.  

)§U�PDQ�E\WD�SHUVRQOLJ�
handläggare?
Det är klart man får, men processen 
är säkert utformad på ett sådant kom-
plicerat sätt, att ingen vill eller kan gå 
igenom den. Efter ett tag får du ju byta 
handläggare i vilket fall som helst, då de 
roterat arbetsuppgifter.  

Vad är Jobbgarantin för 
ungdomar?
Bli inte lyrisk över namnet Jobbgaran-
tin då du faktiskt inte är garanterad ett 
jobb. Garantin är egentligen ett spion-
program för att Arbetsförmedlingen ska 

kunna hålla koll på exakt vad du har för 
dig och sedan kunna straffa dig om du 
inte följer reglerna.

Vad innebär garantin?
Hurra! Du har nu rätt till hjälp från din 
handläggare (och en mindre summa 
pengar från försäkringskassan). Obser-
vera att detta bara gäller på handlägga-
rens egna villkor. Bli inte ledsen eller 
förbannad om det visar sig att din hand-
läggare inte svarar på dina mail, eller 
om denne bokar in något annat den tid 
ni bestämt möte. Skratta bara med när 
hen säger:
- Vad tokigt det blev, jag hade visst 
glömt bort dig! 

Kan man bli utskriven ur 
Jobbgarantin?
O ja. Det enda som garanteras i Jobb-
garantin är att du blir utskriven om du 
inte sköter dig. 
 Det är inte straff nog att vara arbetslös 
och bli påmind om det dagligen, du 
måste även följa de krav Arbetsförmed-
lingen ställer på dig (se föregående upp-
slag). 
 Har inte Arbetsförmedlingen och 
arbetsförmedlarna några krav då, kan-
ske ni undrar? Uppenbarligen inte, då 
den sista som ställde några krav på sin 
handläggare blev utskriven på livstid.
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5 tips till arbets-
förmedlarna 
Behandla dina arbetssökande 
V§VRP�GX�VM¦OY�YLOO�EOL�EHKDQG-
lad. 

2UGQD�HWW�RUGHQWOLJW�N¸V\VWHP�

Om ni vill att arbetssökande 
VND�HQJDJHUD�VLJ�L�VLWW�MREEV¸-
kande, måste ni engagera er i 
dem. 

Gör det till en daglig rutin att 
läsa din mail. 

Låt det märkas att ni har läst 
minst 180 högskolepoäng inom 
ett beteendevetenskapligt om-
råde.
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Hitta boende

Många vill flytta hemifrån så fort som 
möjligt men i all iver missar man kanske 
en del av det praktiska man måste göra. 
 Det finns olika varianter av bostä-
der men hyresrätter är det vanligaste 
man flyttar in i som förstaboende. När 
man bor i en hyresrätt betalar man en 
månadshyra i förskott till hyresvärden. 
Fördelen med en hyresrätt är att man 
själv slipper betala för reparationer eller 
renoveringar. Dock måste du själv an-
mäla till hyresvärden om något är fel i 
lägenheten. 
 En del hyresvärdar är privata och an-
dra är kommunala, de flesta hyresvärdar 
har kösystem där de som stått längst i 
kö har störst chans till lediga hyresrätter. 
Det är olika system över hur man får 
köpoäng beroende på de olika hyresvär-
darna. 
 När du går på visning av din nya 
lägenhet är det bra att kolla hur kontak-
terna sitter och vad det är för väggar i 
lägenheten så du vet vad du behöver för 
verktyg för att kunna sätta upp tavlor. 
Vissa väggar kan vara av betong och det 
blir då stora märken efter att du satt upp 
dekorationer på väggarna. 
 Kolla upp hur det ligger till med för-
råd, tvättstuga, garage, parkeringsplats, 
soprum och cykelförråd så att du har 
all information klar. Du bör också kolla 
upp om du får ha husdjur i din lägen-
het. För att sedan få ditt hyreskontrakt 
kontaktar du en hyresvärd som har fast-
igheter i olika områden i den stad du vill 
bo i.  

  
)O\WWGDJV�

När det är dags för själva flytten är det 
bra att planera och börja packa i god 
tid så att du slipper stressa, eftersom det 
är mycket annat att ordna. Det är även 
bra att vara organiserad. Flyttlådor och 
bananlådor går att få tag på lätt och 
billigt. 
 När all packning är klar är det bil-
ligast att ta hjälp av familj och vänner 
istället för att hyra en flyttfirma. Det är 
bekvämare med en flyttfirma men det 
kostar mer. Vill man anlita en flyttfirma 
måste man titta på priser och se vad 
som ingår i priset så att man är säker 
på att flyttfirman man anlitat är seriös. 
Det är inte heller säkert att den dyraste 
flyttfirman är den bästa. Att flytta utan 
flyttfirma är inte det lättaste men det är 
billigare, så se till att du har vänner och 
familj som kan hjälpa dig. Hyr gärna 
ett flyttflak eller släp, det kostar inte så 
mycket och tar inte lika lång tid efter-
som man slipper att köra flera gånger. 

ska du flytta hemifrån?

”Jag hoppas att det uppstår en 
viss förvirring, det vore skönt”
-Ernst Kirchsteiger

 Här kommer en guide över vad du bör tänka 
S§�RFK�VDNHU�DWW�XQGYLND�YLG�ȵ\WW�WLOO�GLQ�I¸UVWD�
egna bostad. 
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(IWHU�ȵ\WWHQ

När flytten väl är avklarad är det en del saker du måste tänka 
på. Först och främst, teckna en hemförsäkring. Många försäk-
ringsbolag har speciella avtal för dig under 25 år och för dig 
som studerar. En annan viktig sak du måste komma ihåg är 
TV-licens. Har du tv, mobil eller dator måste du betala avgift 
till radiotjänst oavsett hur mycket eller lite du tittar på tv eller 
använder din dator. 
 Om du är mellan 18-29 år har du rätt att ansöka om bostads-
bidrag. Det som avgör om din ansökan kommer att godkännas 
är främst din inkomst och din boendekostnad, detta bestäm-
mer även hur mycket bidrag du får ifall ansökan går igenom. 
Det finns dock vissa regler, har du t.ex. arbetat väldigt mycket 
under våren så är det inte säkert att du får bidrag under hösten. 
Du kan även bli återbetalningsskyldig om du får bidrag trots 
att du egentligen inte är berättigad. 
 I samband med att du flyttar in kan det vara bra att kolla var 
närmsta matbutik ligger, var busshållplatser finns och kanske 
även apotek och andra ställen som du kan behöva gå till. En 
anna bra sak att kolla upp är Hyresgästföreningen. De hjälper 
till med juridiskt stöd och hjälper dig även att förhandla om 
hyran. 
 

8Wȵ\WW

Ska du flytta ut ur din lägenhet och kanske till ett hus eller 
ihop med någon annan, finns det en del att tänka på. Det är 
viktigt att du tänker på att lägenhetens uppsägningstid brukar 
ligga på 3 månader, vilket innebär att om du säger upp lägenhe-
ten måste du betala hyra i tre månader till, om kontraktet inte 
säger annat. Det är därför viktigt att du planerar så du inte blir 
tvungen att betala dubbla hyror när du ska flytta. 
 Du måste se till att städa ordentligt efter att du packat. Innan 
du flyttar kommer din lägenhet att besiktas och det innebär 
att hyresvärden kollar igenom att saker och ting inte är trasiga, 
om det finns hål i väggarna, om tapeterna är trasiga eller på 
något sätt skadade och annat. Du är oftast skyldig att betala för 
eventuella skador som har uppstått under tiden du bott i lägen-
heten.
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�ΖQQDQ�GX�ȵ\WWDU�LQ�L�GLQ�O¦JHQKHW�¦U�GHW�P\FNHW�SUDNWLVNW�VRP�VND�RUGQDV��

Hemförsäkring.

Telefon - fast telefon/mobiltelefon, abonnemang eller kontantkort.

Internet - du måste själv välja internetleverantör.

El - du måste ofta välja elleverantör själv. 

Vatten - ingår inte alltid i hyran.

Adressändra i tid. 

Inspektera lägenheten.
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Driss (Omar Sy), är en ung och stark 
kille med rötter i Afrika som bor i föror-
ten under tuffa förhållanden. För att få 
pengar från a-kassan måste han visa att 
han sökt jobb. 

En dag går han till en välbärgad, 
rullstolsbunden man vid namn Philippe 
(Francois Cluzet) som är förlamad från 
nacken och neråt. Han är i stort behov 
av en personlig assistent så Driss lämnar 
sina papper utan större intresse och blir 
ombedd att komma tillbaka nästa dag. 

När Driss kommer dit så utmanar 
Philippe honom om en provanställning 
på en månad och Driss måste bevisa 
för Philippe att han kan klara att arbeta 
hela månaden ut.

Jag tycker att filmen är väldigt bra och 
den har fått väldigt god kritik. Det är 
framför allt en dramafilm då hand-
lingen är allvarlig med olika konflikter 
mellan karaktärerna men den innehåll-
er samtidigt små inslag av humor. 
Eftersom filmen är verklighetsbaserad 

blir handlingen dramatisk på ett annat 
sätt än i vanliga dramafilmer. Kontak-
ten mellan karaktärerna har hänt på 
riktigt, vilket gör filmen ännu mer varm 
och allvarlig i tonen. Det är intressant 
att se hur de olika karaktärerna utveck-
las, främst inom sina intressen. Under 
filmens gång märker man vad karaktä-
rerna har gemensamt.

9LOO�GX�VH�HQ�ȴOP�VRP�Y¦UPHU�
GLWW�KM¦UWD�RFK�J¸U�GLJ�JODG�NDQ�
GHQ�K¦U�ȴOPHQ�VWDUNW�UHNRP-
menderas. Det är en dramatisk 
ȴOP�VRP�KDU�DOOW��NRQȵLNWHU��
JO¦GMH��VRUJ�RFK�KXPRU�
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Varje år spenderar vi svenskar omkring 30.000kr på mat per person. Det är en 
avsevärd ökning om man jämför med siffrorna för 40 år sedan – då köpte vi mat för 
21.000kr (fast penningsvärde).

Den ”vanliga” amerikanen spenderar mellan 55.000–75.000kr om året på mat. 
Man kan tro att det beror på att amerikanerna äter mycket snabbmat, men så är inte 
fallet. Faktum är att i USA är det billigare att äta snabbmat än att köpa och laga 
själv, vilket i sin tur leder till dess höga antal personer med övervikt.

Vi i Sverige är dock lite mer lyckligt lottade då vi faktiskt har möjlighet att köpa 
bra mat till bra priser. Men vad anser vi vara bra mat? En snabb undersökning visa-
de att personer tycker att mat från City Gross är bra mat, medan mat från t.ex. Lidl 
och Netto är lite sämre. Detta kan bero på att mat från City Gross är Svensk och 
närodlad medan de andra kedjorna har mycket importerad mat. 

vad

betalar 
du för
6YHQVNDU�VSHQGHUDU�P\FNHW�SHQJ-
DU�S§�PDW�YDUMH�§U��PHU�¦Q�Q§JRW�
annat nordiskt land. Vi har väldigt 
K¸UD�NUDY�Q¦U�GHW�NRPPHU�WLOO�MXVW�
charkvaror men hur kräsna är vi 
när det kommer till övrig mat?

Det är nästan bara 
köttet som hamnar 
under kategorin 
”sämre mat.”
9/10 svenskar be-
talar hellre mer 
pengar om köttet 
är Svenskt.

MagasinetElvannr2.indd   12 2014-03-05   10:52



13 

Lidl har tidigare tagit upp frågan 
med bra, billig mat. De har öppnat 
en restaurang som heter Dill där 
alla maträtter är lagade med bra, 
billig mat från just Lidl. Detta har 
öppnat ögonen för många som varit 
skeptiska till mat av lite billigare 
märken. Lidl använder sig dock en-
dast av svenskt kött men har blanda-
de råvaror till sina andra rätter.

Vi vill såklart att man ska stödja 
svenskt näringsliv men ibland räcker 
inte pengarna, därför bör man testa 
olika märken och livsmedel och bilda 
sig en egen uppfattning om vad som 
egentligen är bra mat.  

Undersökningen visade att hälften tyckte att det inte var någon skillnad alls 
på smaken medan de resterande tyckte att det svenska köttet var godare. Ingen 
smakmässig skillnad på varken den ekologiska potatisen eller gräddsåsen. 

Detta är det vanligaste uttrycket när man pratar om just livsmedel, stämmer det 
verkligen?

Just när det gäller kött är svenskarna ganska hårda med att det ska vara just 
svenskt men det finns andra saker som spelar roll, t.ex. ekologiskt odlad mat. 

Vi gjorde en undersökning där 10 personer fick prova på två maträtter utan att 
veta vilken som var vilken – en med billigare råvaror och en med dyrare. 

Måltiden vi serverade bestod av fläskfilé med ugnsbakad potatis och gräddsås. 

Till den dyrare maträtten använde 
vi oss av svenskt kött och endast helt 
ekologiska produkter. 

Till den billigare maträtten använde 
vi oss av danskt kött och ”icke” ekolo-
giska produkter. 

DESTO BÄTTRE
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dana defekter ingen roll när jag väl har 
hittat något jag gillar. Det som betyder 
något är att jag hittat ett föremål som 
det förmodligen inte finns så många 
likadana av. Att jag hittat något som 
påminner om en tid jag inte fick vara 
med om.   
       
Jag vill uppmuntra alla att våga och att 
vilja vara unika. Ett tips från mig är 
att ibland välja secondhand istället för 
massproducerade plagg från stora inter-
nationella klädföretag. Handlar du på 
secondhand får du ett unikt plagg som 
även fungerar som bevis på att du gjort 
en god gärning för miljön och för din 
egen ekonomi.  

Dock vill Jag passa på att berätta om 
den extra bonusen man får på köpet 
med ett secondhandplagg. Känslan. 
Känslan av att faktiskt ha hittat en 
skatt. Ett föremål som bär på historia. 
Historia du blir en del av genom att ta 
vara på och älska det föremål vars tidi-
gare ägare inte längre håller av. Jag lovar 
och svär att man inte får den känslan på 
köpet när man handlar på H & M eller 
Ikea.    
 
  kä
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ek

en
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Jag är ett stort fan av att handla begagnat. För mig är jakten och letandet efter det perfekta plagget 
eller den perfekta prylen en större upplevelse än att köpa och använda det. Att spendera timmar i 
stora secondhandbutiker, fingra på klänningar, vrida på skira gamla vinglas och bläddra bland ett 
hav av LP-skivor är bland det roligast jag vet. Som en skattjakt utan karta där skatten inte är en kista 
med guld, utan en uppsättning kaffekoppar i glas från 60-talet eller ett par skor i precis rätt stil och 
storlek. 

NNär jag studerade och bodde i en lägen-
het på tjugo kvadrat hängde blommiga 
tyllkjolar från Beyond Retro på väggar-
na. På min ena garderob dinglade en 
klänning jag sprungit på i en second-
handbutik i Stockholm och som jag be-
stämt inte kunde lämna kvar där. Även 
om jag visste att jag inte skulle använda 
den varje dag ville jag se den varje dag. 
Tyckte den på något sätt förtjänade att 
bli sedd. Nu när jag flyttat hänger klän-
ningen vid fotändan av min säng, där 
jag fortfarande kan se den varje dag. 

För mig är kläder lika med dekora-
tion. Passar inte kläderna att dekorera 
kroppen med kan de istället användas 
för att dekorera något annat. I mitt fall 
en vägg eller en garderobsdörr. Dock 
skulle en klänning från H & M aldrig 
kunna uppnå lika hög status för mig 
som ett begagnat hantverk funnit på 
secondhand. 

Det jag älskar mest med secondhand 
är att alla plagg och alla prylar är olika. 
Från olika årtionden, i olika stil och av 
olika kvalitet. Kläder kan vara hemsyd-
da. De kan vara lite trasiga. Det kanske 
bara finns två glas av samma sort i en 
serie. Skivorna och dess omslag kan vara 
nötta och avskavda. För mig spelar så-
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kläder från en annan era. Ofta innebär 
det designerkläder av hög kvalitet som 
vintagebutiker köper in, tvättar, lagar 
och säljer till ett lite dyrare pris. Många 
vintagebutiker har ofta riktat in sig på 
kläder från en speciell tid, t.ex. 1950-ta-
let och köper bara in plagg från det årti-
ondet. I regel brukar man räkna kläder 
äldre än 25 år som vintage. 
Secondhand och loppis innebär att klä-
der av varierande kvalitet, från alla möj-
liga årtionden skänks till butiker som 

Innan man gör sig redo för att dra ut på 
loppisrunda kan det vara bra att känna 
till skillnaden mellan de två begreppen 
vintage och secondhand. En vanlig 
missuppfattning är att de båda begrep-
pen har samma betydelse men så är inte 
fallet.  

 Vintage är ett begrepp som ursprung-
ligen använts inom vinindustrin för att 
känneteckna ett exklusivt årgångsvin. 
När det gäller mode syftar vintage på 

Emmaus
Storgatan 14. 

I Emmaus källare finns lite av varje. Inte 
så mycket möbler men ett relativt stort 
utbud av kläder och skor för både dam, 
herr och barn. Längst in i butiken finns 
en retroavdelning med lite annorlunda 
plagg, mestadels 70-tal. Emmaus har 
dessutom ett generöst utbud av böcker, 
skivor och filmer. På den stora porslin 
och glasavdelningen hittar man framför 
allt tallrikar, koppar och vaser. Plus för 
centralt läge och 15 % studentrabatt. 

Human Bridge
Kungsgatan 11. 

Mindre secondhandbutik, centralt be-
lägen vid stortorget. Är du på jakt efter 
kläder, speciellt tröjor och jeans är det 
hit du ska gå. Är du mer intresserad av 
skor, väskor eller skärp finns längst ner i 
butiken en mindre avdelning där det är 
lätt att fynda. Prylutbudet på Human 
Bridge är desto mindre men en liten del 
porslin, glas och böcker finns ändå att 
tillgå. Plus för låga priser och stort ut-
bud av accessoarer. 

Kupan Vintage
Norrgatan 15. 

Prydlig butik som trots sin inriktning 
på vintage istället för secondhand, har 
väldigt låga priser. Klädutbudet 
är stort, inte minst när det kommer till 
herravdelningen som erbjuder en mängd 
skjortor, kavajer och slipsar.    
 Precis som den större Röda Korset 
butiken på Arabygatan har Kupan Vin-
tage en maskeradavdelning som är värd 
en extra titt. På övervåningen kan man 
fynda LP-skivor, glas, textil och skor. 
Plus för det stora smyckesutbudet och 
den mycket trevliga personalen.  

hänger upp dem och säljer dem till ett 
billigare pris. Vinsten från secondhand-
butikerna brukar ofta gå till välgörande 
ändamål till skillnad från vintagebuti-
kerna.  

”vintage är ett begrepp som ursprungligen använts 
inom vinindustrin”

MagasinetElvannr2.indd   17 2014-03-05   10:52



Växapp är en ungdomssida skapad av Växjö kommun. Sidans syftar till att ge 

ungdomar en överblick över aktuella aktiviteter, samt information om de mötes-

SODWVHU�VRP�ȴQQV�DWW�EHV¸ND�L�9¦[M¸�NRPPXQ��:HEEVLGDQ�ULNWDU�VLJ�IU¦PVW�WLOO�GLJ�
som går på högstadiet eller gymnasiet men även till dig som söker jobb, vill kom-

ma i kontakt med kommunens politiker eller bara undrar vad som är på gång i 

Växjö just nu.  

en mötesplats i växjö kommun

”Om sidan 

skapats ny 

idag, hade 

målgrup-

pen för-

modligen 

inte varit 

så bred”
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�6WDUWDGH�VRP�HWW�SURMHNW��
Tanken var en mötesplats med samlad 

information för kommunens ungdomar 
i åldern 13-25 år.  Växjö kommuns 
grafiker tog hjälp av en ungdomsgrupp 
för att skapa en unik grafisk profil och 
därmed det perfekta utseendet. 
 Ett år senare har webbsidan vaxapp.
se; med ca 1500 besökare i månaden, 
expanderat. Uppdateringar görs nu-
mera även via Facebook, Twitter och 
Instagram och sidan har dessutom fått 
en alldeles egen mobil-app. Man jobbar 
hårt med att marknadsföra Växapp i 
t.ex. grundskolor och radio. 
 Vad finns då för anledning till att så 
få ungdomar i kommunen hört talas om 
sidan?  
    
”Om sidan skapats ny idag, hade mål-
gruppen förmodligen inte varit så bred”
 Så säger Växapps projektsamord-
nare Jenna Glensby om den aktuella 
målgruppen. Hon tror att det främst 
är tjejer på högstadiet som använder 
sidan. Speciellt de som ofta besöker 
fritidsgårdarna i kommunen och de som 
är intresserade av TC-disco. Växapp är 
egentligen anpassad till många fler än 
så. För kommunens äldre ungdomar 
finns användbara tips om hur man t.ex. 
skriver ett CV eller vad man bör tänka 
på under en anställningsintervju. Dock 
tror inte Jenna att den informationen 
når ut. 
- Gymnasieungdomar tycker nog att det 
är lite pinsamt att använda samma sida 
som högstadieungdomar”. 

Det finns för mycket information på 
sidan och det är svårt att veta hur man 
ska placera den.
 Det kan vara en anledning till att 
det är svårt att hitta vad man söker på 
växapp.se. Jenna förklarar även att ung-
domar har en tendens att vara lata när 
de söker information. Hon tror att de är 
vana vid att informationen de behöver 
ska komma till dem, istället för att de 
ska hitta den själva. 

”Det är ingen riktig app”
 När man marknadsför Växapp nu, 
marknadsför man inte appen som är 
speciellt framtagen för sidan. Appen 
som bara har en enda funktion; att län-
ka vidare till den mobilanpassade webb-
sidan. Vilket i sin tur, är den sidan man 
vill framhäva. Det finns inga vidare 
planer på att utveckla appen och ge den 
fler funktioner. 
- Det är en kostnadsfråga säger Jenna. 
Växjö kommun har inga resurser att 
själva utveckla och hålla en riktig app 
uppdaterad. 

Framtiden oviss. 
Om Jenna får bestämma vill hon själv-
klart utveckla sidan. Speciellt fokusera 
på att minska överflödig information, 
samt strama åt bredden på målgruppen. 
Man jobbar även på att öka ungdomars 
vetskap om sidan – att många inte kän-
ner till att den finns är ett stort problem. 
 Man har fått önskemål om att sidan 
borde tipsa om aktuella erbjudanden 
och rabattkoder för t.ex. lokala caféer, 
vilket inte är en omöjlighet i framtiden. 
Dock står Jenna fast vid att man strävar 
efter att fokusera på de gratis ung-
domsaktiviteterna. 
- Det är inte alla ungdomar som har råd 
med dyra aktiviteter, ändå ska det finnas 
lika stor möjlighet för alla att hitta på 
roliga grejer. 
 Jenna vill även försöka föra in mer 
jobbrelaterad information riktad till den 
lite äldre delen av målgruppen. 
- Målet är att Växapp ska bli en ännu 
större mötesplats och informationskälla 
för ungdomar i Växjö kommun. 

En enkät skickades ut till ett urval av Växapps målgrupp för att ta reda på 
YDG�PDQ�HJHQWOLJHQ�W\FNHU�RP�9¦[DSS�VH��'H�ȵHVWD�VRP�VYDUDW�XSSIDWWDU�
sidan som svårnavigerad och fullständigt fullproppad med information. Un-
gefär hälften av de tillfrågade hade aldrig hört talas om Växapp tidigare. 

idag, hade 

modligen 

inte varit 

så bred”

Växapp.se är Växjö Kommuns webbsatsning mot ungdommar.
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Filmen handlar om den unge Will 
Hunting (Matt Damon) som har lätt 
för att hamna i trubbel. Hans bästa vän 
heter Chuckie Sullivan (Ben Affleck) 
och de umgås varje dag. Will arbetar på 
ett universitet som städare och en dag 
finner han ett matematiskt problem på 
en tavla i en korridor som enligt en av 
skolans professorer, Gerald Lambeau 
(Stellan Skarsgård) är mycket svårlöst. 
Tack vare sitt läshuvud löser Will pro-
blemet och Gerald ser att det är något 
speciellt med pojken. Efter ett bråk blir 
Gerald Wills övervakare men för att 
undvika att hamna i fängelse måste 
Will träffa en psykolog, något han inte 
alls är intresserad av. Efter flera miss-
lyckade möten tar Gerald kontakt med 
en lärare vid namn Sean 

Maguire (Robin Williams) som tar 
sig an Will. Samtidigt som Gerald och 
Sean grälar om Will och hans potential 
träffar Will en tjej och pressen på honom 
ökar från alla håll. 

Jag tycker mycker om filmen. Den 
är annorlunda, dels för att många inte 
känner till att det är en film där  stora 
skådespelare medverkar. Det är intres-
sant att se Robin Williams i en seriös 
roll. Han har spelat i andra dramafilmer 
förut, såsom Patch Adams och Insom-
nia. I den här får man dock se hans 
känslor träda fram på ett annat sätt. 
Han bryr sig verkligen om Will och vi-
sar ett stort tålamod med honom. Precis 
som i Patch Adams visar han mycket 
känslor vilket bidrar till att han i denna 
film gör en mycket bra prestation. 

Stellan Skarsgård är bra som alltid 
och  hans karaktär uppfattas som en 
fadersfigur åt Will. Matt Damon och 
Ben Afflecks prestationer är även de, 
godkända. Det är Damon och Affleck 
som tillsammans skrivit filmens manus, 
för vilket jag vill ge dem ett plus i kanten. 
Ben Affleck har inte så stor roll i filmen 
men man märker ändå att han gestaltar 
en betydelsefull karaktär. Han är Wills 
bästa vän som både är ärlig och säger 
saker som får Will på andra tankar. 

Filmen väcker många känslor; irri-
tation, glädje och sorg. Skåderpelarnas 
insatser är fantastiska och handlingen är 
annorlunda och intressant.

En dramafilm jag starkt rekommen-
derar!
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tryck här

Det har visat sig att 7 /10 anställda på arbetsförmedlingen faktiskt skulle trycka på knappen.
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När en nära anhörig blir svårt 
VMXN�RFK�G¸U��YDG�J¦OOHU�G§"
Du har rätt att vara frånvarande från 
jobb när en nära anhörig blir svårt sjuk 
eller går bort. Det finns dock arbetsgiva-
re som inte tillåter frånvaro om det inte 
är en väldigt nära anhörig. Om t.ex. din 
partners föräldrar skulle gå bort är det 
inte självklart att du får ”ledigt”.

$QVW¦OOQLQJVLQWHUYMX�I¸U�HWW�Q\WW�
MREE��YDG�NDQ�MDJ�EHJ¦UD�L�O¸Q"
Det finns lönelistor du kan kolla på in-
ternet. Du kan även ta kontakt med det 
fackliga ombudet på din arbetsplats.

Är det lag på att man har semes-
terersättning på lönen om man 
är timanställd?
Ja. Lagen säger att du som timanställd 
har rätt till MINST 12% semesterersätt-
ning.

0§VWH�MDJ�MREED�KHOD�XSSV¦J-
ningstiden?
Ja. Om du inte gör det kan din arbetsgi-
vare kräva skadestånd.

+XU�O§QJ�XSSV¦JQLQJVWLG�KDU�MDJ�
RP�MDJ�V¦JHU�XSS�PLJ"
Beror på hur lång tid du har varit an-
ställd. Men minst 1 månad om du och 
din arbetsgivare inte kommer överens 
om annat.

Mina rättigheter/skyldigheter

frågor till facket
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Vad gör facket?
Facket arbetar för att du som anställd 
ska kunna säga vad du tycker och för 
att  du ska kunna göra din röst hörd på 
arbetet. Skulle det bli en tvist med din 
arbetsgivare som du känner att du inte 
klarar av själv är det facket du ska vända 
dig till.

9DUI¸U�VND�MDJ�YDUD�PHG�L�IDFNHW"
Det är oftast svårt att göra sin röst hörd 
om man är ensam, om man är många är 
det lättare. En som talar för många.

+XU�YHW�MDJ�YLONHW�IDFN�MDJ�VND�
tillhöra?
Kolla först om din arbetsplats har ett 
kollektivavtal. Där ser du vilket fack 
dutillhör. Är det fortfarande oklart är 
det de stora fackförbunden du ska ringa, 
såsom LO, Seko eller Saco. 

.DQ�MDJ�I§�WM¦QVWOHGLJW�RP�MDJ�
YLOO�E¸UMD�SOXJJD"
Ja, du kan få tjänstledigt under hela 
studietiden. Du kan även få tjänstledigt 
för andra saker som t.ex. värnplikt.

Vilka a-kasseregler gäller för 
mig som student?
Du kan fortfarande vara medlem i 
a-kassan och facket när du studerar. 
Du har dock inte rätt till a-kassa under 
sommarloven när du studerar. Efter 
studierna kan du ha rätt till a-kassa.

Facken 

Studera3§�PLWW�VRPPDUMREE�YLOO�FKHIHQ�
DWW�MDJ�VND�MREED�JUDWLV�Q§JUD�
GDJDU�I¸U�DWW�VH�RP�MDJ�SDVVDU�I¸U�
MREEHW��0§VWH�MDJ�J§�PHG�S§�GHW"
Nej. Detta är inget arbetsgivaren har 
rätt till. 

Jag har problem med min chef, 
YDG�VND�MDJ�J¸UD"
Försök prata med din chef först, skulle 
denne inte lyssna eller ignorera dig så 
ska du vända dig till facket.

Får min chef ändra mitt schema 
hur som helst?
Ja, men har du ett fast schema måste 
denna förändring ske inom skälig tid.

Har chefen rätt?

Anställningar

Vad är en visstidsanställning?
En visstidsanställning är tidsbegränsad 
anställning med ett start och slutdatum.

Vad är en provanställning?
En provanställning är en period på 2-6 
månader för att se om du är lämpad för 
arbetet.

Vad ska ett anställningsavtal 
innehålla?
Tjänstegrad, arbetsgivare, lön och an-
ställningsform.
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Man kan få hjälp via Växjö kommun 
som har en budget- och skuldrådgiv-
ning. De är skyldiga att hjälpa dig göra 
upp en budget samt hjälpa dig med dina 
skulder. Detta är gratis och de som hjäl-
per dig har tystnadsplikt. Två som arbe-
tar med detta är Maria Karlsson och Liz 
Berglund. De samordnar utbildningar 
och bokar möten för Växjö kommun. 
Några de samarbetar med är ett projekt 
som kallas Ekonomismart. 

Vad är Ekonomismart?
Ekonomismart är ett rikstäckande pro-
jekt som startade i Karlstad 2009. Deras 
verksamhet i Växjö startade 2013 och 
kommer att fortsätta pågå under 2014. 
De erbjuder en gratis tvådagars utbild-
ning och för att få gå utbildningen blir 
man kallad via exempelvis Framtid Kro-
noberg och Elvagården. Utbildningen  
riktar sig främst till ungdomar mellan 
18-24 år. Varje grupp man tar in består 
av max 25 personer och det har hittills 
varit 10 utbildningstillfällen i Växjö. 

Det främsta målet för Ekonomismart 
är att få unga mer medvetna om ekono-
mi. De menar att man måste våga lyfta 
frågan. Ungas kunskap om ekonomi är 
generellt sätt dålig. Ungdomar missar 
mycket information eftersom budget 
och ekonomi inte ingår som grundläg-
gande kunskap i skolan. Det är viktigt 
att få information så tidigt som möjligt 
anser Ekonomismart. 

Ida Johansson och Hanna Karlsson 
som har hand om Ekonomismart i 
Växjö berättar att många som gått kur-
sen vill att den ska vara längre än två 
dagar. Ida och Hanna anser dock att det 
räcker med två dagar för att folk ska bli 

intresserade. Under de två dagarna är 
det inte bara information som ges, utan 
även en chans att lyfta ämnet och dela 
med sig av personliga erfarenheter. 

Dagarna ska vara roliga och inspire-
rande samtidigt som man får tillgång 
till olika verktyg för att se på sin eko-
nomi med kritiska ögon. Efter utbild-
ningen får man ett intyg vilket är en bra 
merit att ha med i sitt CV.  

Fällor och tips
En fälla som Ida och Hanna på Ekono-
mismart anser att många unga faller i, 
är att man ofta agerar för snabbt. Det 
är lätt att handla på avbetalning men i 
slutändan så kommer det att kosta mer. 
De anser att man måste göra medvetna 
val när man konsumerar. Det har även 
blivit lättare att låna pengar med SMS-
lån eller snabblån. Många idag känner 
till att det inte är så bra att ta snabblån, 
men  har man inte lagt upp en budget 
blir snabblån ofta en sista utväg. 

Maria och Liz på Växjö kommun 
menar för övrigt att en vanlig fälla 
ungdomar lätt hamnar i är dyra mobi-
labonnemang. De menar att unga ofta 
tecknar flera olika abonnemang, ibland 
innan bindningstiden har gått ut. De 
tycker att man ska undvika att skriva 
på avtal för abonnemang och avtal man 
inte förstår.

Maria och Liz rekommenderar att 
man sparar en buffert och inte handlar 
för pengar man inte har. 
 Idas och Hannas tips är främst att ta 
det lugnt och fundera på om man behö-
ver det man tänkt köpa. De håller med 
Maria och Liz om att man måste vara 
noga med att läsa avtalen. 

Vidare förklarar Ida och Hanna att 
det är lätt att bli inspirerad av reklam då 
mycket reklam idag främst är riktad till 
unga konsumenter. 
 ”Eftersom det är de unga som är trend-
sättare är reklamen främst riktad till 
unga och ungdomar.”, säger de.

 Ett annat tips från Ekonomismart är 
att sätta upp en budget. Det behöver 
inte vara en stor månadsbudget utan en 
liten budget. Kanske bara över veckan 
som kommer, över en helg eller till och 
med bara över dagen. De anser att det är 
ett mycket bra hjälpmedel. De påpekar 
även att man inte ska spara för sparan-
dets skull, utan istället se sparandet som 
ett bra verktyg för att kunna uppnå dina 
drömmar och mål. 

Något som Ida och Hanna lyfter fram 
är att man inte behöver äga allt. Man 
kommer ändå inte använda allt man 
köper, menar de. Det är tillgången som 
räknas, inte vad man äger. De anser 
även att man måste prioritera. Många 
trender idag går bort från ägandet, att 
vara snäll mot andra är en viktigaresta-
tussymbol än att äga saker.

  är du ekonomismart?
0§QJD�XQJGRPDU�LGDJ�W\FNHU�DWW�GHW�¦U�WU§NLJW�PHG�HNRQRPL�RFK�EXGJHW��YLONHW�GHW�IDNWLVNW�LQWH�
EHK¸YHU��YDUD��'HW�ȴQQV�P\FNHW�KM¦OS�DWW�I§�RP�PDQ�YLOO�O¦JJD�XSS�HQ�EXGJHW�V§�DWW�PDQ�NODUDU�
VLJ�YDUMH�P§QDG��
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Diska inte under rinnande vatten.

Släck lampor efter dig när du lämnar rummet.

Byt till lågenergilampor, de drar mindre ström.

Köp grenuttag med strömbrytare. På det viset kan du 
stänga av flera elektroniska föremål samtidigt och spara 
ström.

När du handlar, välj gärna butikens egna märkesvaror, 
de är billigare.

Försök undvika färdigmat och restaurangbesök. Du 
sparar mycket pengar på att laga mat hemma och göra 
matlådor att ta med dig. 

Skriv en matlista och håll dig till den.

Försök att minska ner eller ge upp dyra ovanor som 
cigaretter och alkohol.

Du kan handla billigt på internet, saker du kanske inte 
hittar i fysiska butiker. 

Säg upp onödiga medlemskap.

Du kan skapa ett sparkonto du automatiskt överför 
pengar till varje månad. Då har du en liten kassa att 
använda om något oförutsett skulle hända. 

Undvik att ta SMS-lån eller snabblån. 

Spara alla mynt du får över och lägg undan dem i en 
spargris eller liknande. 

vad kan du göra för att minska dina kostnader?

MagasinetElvannr2.indd   27 2014-03-05   10:53



28 

Det citatet kan man läsa högst upp på Globala 
.URQREHUJV�ZHEEVLGD�RFK�NDQVNH�OLJJHU�GHW�P\FN-
HW�L�GHQ�EHW\GHOVHQ"�
ΖGDJ�UHVHU�P§QJD�XQJD�XW�L�Y¦UOGHQ��$WW�MREED�L�
utlandet såväl som att enbart få se sig omkring 
efter en lång, mödosam tid hemma ger livserfa-
renhet och breddar så väl språklig som kulturell 
kompetens.
Vad gör man om man vill resa, men inte har de 
pengar som krävs? Jobba ihop pengar, blir ofta 

svaret. Ett 
enkelt svar 
att ge. Men 
om man inte 
KDU�Q§JRW�MREE"�
Hur ska man kunna 
förverkliga sin önskan 
om att bläddra i den bok som världen utgör?
Svaret på den frågan heter Globala Kronoberg.
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Utresa
Du befinner dig på en flygplats, i en 
enorm avgångshall. Runt dig skyndar 
människor, kors och tvärs i olika rikt-
ningar. Vissa är stressade, andra har 
tagit god tid på sig. Du står i kö för att 
checka in till ditt flyg. En ekande röst i 
högtalarna ropar ut att incheckningen 
för din flight öppnats. Du ser ner på din 
biljett som nu blivit skrynklig mellan 
dina förväntansfullt darrande fingrar. 
Du betraktar dina väskor och ler för dig 
själv, tänk att resan blev av ändå. Det 
hade inte gått utan Globala Kronoberg 
och den hjälp jag fått från dem. 
Nu ökar snart avståndet mellan mig 
och dem, men det är precis det som är 
meningen.

Globala Kronoberg
Globala Kronoberg, ett projekt under 
paraplyorganisationen SIP, är stationera-
de på Västergatan i centrala Växjö. 
Syftet att ta emot volontärer har funnits 
länge i SIPs organisation men det var 
först år 2010 som Globala Kronoberg 
startades för att även kunna hjälpa 
andra organisationer att ta emot volon-
tärer. Juana Pinheiro har varit projekt-
ledare sedan starten och arbetar idag 
tillsammans med tre andra eldsjälar 
inom verksamheten. På plats finns även 
volontärer från andra länder som under 
kortare eller längre perioder arbetar 
inom projektet. 

Idén till verksamheten är enkel och vilar 
på EU-projektet EVS. Med stöd från 
EU-bidrag ska den som är intresserad 
kunna få möjlighet att bege sig ut i värl-
den och arbeta inom några av de samar-
betsprojekt som finns. Den stora förde-
len med detta är att EU betalar 90 % av 
reskostnaden till och från mottagande 
land samt mat, husrum, språkundervis-
ning och lokala transporter.

9¦JHQ�PRW�GLQ�ELOMHWW
-Vägen och processen till att bli volon-
tär, från att man känt sin första iver att 
resa, går relativt snabbt beroende på om 
man vet vad man vill göra eller inte, 
förklarar Juana Pinheiro. Hon fortsätter,
-Vet man vad man vill göra kan man 
ganska snabbt hitta en match i EVS-da-
tabasen och upprätta en kontakt med 
mottagarna. Genom oss kan man till 
exempel delta i ett ungdomsutbyte, 
och då är man borta i ungefär en vecka 
tillsammans med andra ungdomar från 
olika länder. Under utbytet deltar man 
i aktiviteter och workshops inom teman 
som exempelvis miljö, natur eller konst 
och det gäller exempelvis i Frankrike 
eller Italien.
Man kan också vara med på ett volon-
tärprojekt utomlands och då är man 
borta en längre period och hjälper till i 
en ideell organisation. Det kan vara ett 
barnhem, ett äldreboende eller en miljö-
organisation. Just nu söker vi ungdomar 

till volontärprojekt i Spanien, Rumäni-
en och Portugal men vi har nya projekt 
hela tiden.

9DU�E¸UMDU�MDJ"
Hur går man till väga om man har den-
na iver att resa?
Juana förklarar att det bästa är att kon-
takta Globala Kronoberg direkt och få 
en första information om volontärskap 
och vilka projekt som just nu annon-
seras. Konkurrensen om platserna blir 
mindre ju färre önskemål man har på 
specifik organisation eller specifikt land. 
Det finns också återbudsplatser som 
man kan satsa på ifall man vill komma 
iväg lite fortare. När man blivit 100 % 
säker anmäler man sig till projektet. 
Man kan då ha ett videosamtal med 
mottagande organisation och när den 
förbindelsen upprättats bokas resorna 
och de praktiska detaljerna ordnas. Pro-
cessen tar en till tre månader.
- Man måste passa på när vi annonserar 
om ansökningsperioderna på vår hemsi-
da eftersom de endast brukar pågå un-
der 2-3 veckor, förtydligar Juana.
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Resultat.
Sedan starten av verksamheten år 2010 
har över 30 volontärer arbetat i olika 
organisationer i Växjö medan cirka 20 
personer rest iväg som volontärer. Ge-
nom volontärutbyten har 25 personer 
rest iväg. 
- Att vara EVS-volontär kan vara en fan-
tastisk upplevelse, säger Juana Pinheiro. 
Man skaffar nya kompisar och kontak-
ter över hela världen, får jobbkompeten-
ser och lär sig ett nytt språk. För många 
har EVS varit en period att prova på nya 
saker, engagera sig och förtydliga för sig 
själv vad man vill göra i framtiden. Det 
är såklart också en stor utmaning, man 
blir mer självständig och lär sig mycket 
om sig själv. De flesta fortsätter att en-
gagera sig internationellt efter de varit 
volontärer eller deltagare i ett utbyte.

Avresa
Väl tillbaka till nuet i incheckningskön 
på den folkfyllda flygplatsen känner du 
dig nöjd. Du konstaterar åter det ofatt-
bara, att det är Kastrup i Köpenhamn 
du befinner dig på och att flyget snart 
tar dig vidare till Charles De Gaulle i 
Paris. 4317 kronor kostade din flygbil-
jett. Utav den kostnaden betalade EU 
90 % och du behövde endast bidra med 
431 kronor för egen del. Den summan 
sparade du in genom att skippa ostbå-
garna på fredagarna i fyra månader och 
enbart nöja dig med chipsen. Det gick 
ju lika bra det, inte sant, när du nu ser 
vad du fick tillbaka av uppoffringen?
Vi på Magasinet Elvan önskar dig en 
trevlig resa!
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Du är inte ensam om att vara pank, 
många vet hur det känns. Att inte kun-
na handla det man vill ha på en gång, 
att försöka smussla inför kompisar och 
på ett snyggt sätt förklara varför man 
inte kan ta en fika just idag. Men vad 
händer om nollan på kontot börjar på-
verka ditt största intresse – musiken?
Hur ser möjligheterna ut i Växjö för 
ungdomar att utan större kostnad kun-
na sysselsätta sig med musik? 

För att besvara frågan om hur man 
går tillväga om man vill syssla med mu-
sik men för närvarande saknar pengar, 
kommer här några tips om Musikhuset i 
Växjö och vad de har att erbjuda.

Människors rätt att utvecklas 
inom musiken 
Musikhuset ligger på Liedbergsgatan 
i Växjö, just där ettans buss stannar 
till. Det är ett platt hus skymt av bus-
kiga träd, med en gemytlig trädgård 
på baksidan. Här repar cirka 30 band 
regelbundet och i huset anordnas också 
ett hundratal konserter varje år. Faktum 
är att de flesta kända band från Växjö, 
stora som små har varit här! På Musik-
husets övervåning finns replokaler och 
instrument att låna gratis. Musikhuset 
syftar alltså till att främja just dig som 
är ung och musikaliskt kreativ men som 
kanske inte blivit så förmögen ännu. 
Här finns även inspelningsstudios. Vil-
ken musikgenre du vill satsa på är helt 
valfritt. I Musikhuset finns en särskild 
nisch mot Hip-hop men man satsar på 
att ständigt vara lyhörda för nya önske-
mål och att följa musikens trender.  
Som ung och pank kan Musikhuset vara 

ett bra tillhåll för dig som är musikin-
tresserad. Här kan du även få billigt 
kaffe och inte minst lära känna andra 
med samma intresse tämligen snabbt. 
Fler hjärnor är kreativare än en, och det 
gäller även när man vill spara pengar.

På Musikhuset finns också något som 
kallas för ”Öppen scen” där man under 
onsdagskvällar, får lära sig hur man 
arrangerar och marknadsför sitt band 
för en spelning. Mest har där varit mu-
sikgrupper men även poesiuppläsning, 
teaterföreställningar och konstutställ-
ningar. 

6WXGLHFLUNODU�YLD�6WXGLHIU¦PMDQ-
det. 
Ett finger med i spelet vid Musikhu-
sets verksamhet har Studiefrämjandet. 
Genom dem kan du och dina vänner 
starta studiecirklar i musik, ett perfekt 
tillfälle att komma igång med ett band 

eller snabbt lära dig mer om ditt intres-
seområde. 

Studiefrämjandets replokaler ligger i 
källaren i Musikhusets byggnad. Här 
finns inte riktigt samma tillgångar som 
vid Musikhuset. Tomma replokaler 
finns att hyra mot en mindre avgift, där 
kan du också förvara dina egna instru-
ment. Även här finns inspelningsstudios 
tillgängliga, precis som på Musikhuset. 

Studiefrämjandet har inte något 
egentligt syfte att tjäna pengar utan tar i 
huvudsak emot bidrag från staten för att 
just du som är ung och pank, ska kunna 
utvecklas inom ditt område. Ett smart 
drag är därför att starta en studiecirkel 
hos studiefrämjandet, vilket är helt kost-
nadsfritt.

Bilderna i artickeln är inte relaterade.
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