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Bakgrrund
I ett (o
om än ofarrligt) anfall av vanma
akt och frustration
å idén att locka
för sna
art två årr sedan ko
om jag på
ungdom
mar med hög
h
skolfrå
ånvaro ut på kollo. I mitt
arbete som skolk
kurator har jag möttt högstadiieelever
som vä
ägrat gå i skolan, oc
ch som ko
olloledare har jag
kunnat bevittna vilken betyd
delse kollot haft i män
nniskors
liv. Nu v
ville jag förra ihop dem
m.
Ingen iinsats som
m gjorts förr dessa un
ngdomar ja
ag mött
verkade
e hjälpa. Viid den tidpu
unkten had
de jag haft kontakt
med en
n kille som
m hade varit borta frå
ån skolan i några
veckor. Socialtjän
nsten kalla
ade till mö
öten och ordnade
o
kontakttpersoner, BUP erbjöd
d samtalssttöd, mellan
nvården
gjorde hembesök
k, skolan hemunderv
h
visade. Ing
get och
ingen n
nådde fram
m. Inget fö
örmådde k
killen att ta emot
stödet, än mindre
e att återvä
ända till sk
kolbänken. Det var
där någ
gonstans - mellan frus
stration och
h hjälplöshe
et - som idé
én om ett k
kollo för un
ngdomar
med hö
ög skolfrånv
varo föddes
s.
I fjol va
ar vi högst osäkra på om vi sku
ulle få ihop tillräckligt med deltag
gare. Varfö
ör skulle
en ”hemmasittare” lämna
a sitt ru
um för att få vara
v
med på ett kollo?
Vi
chansade
öv
o
och
var
överväld igade
ver
efterffrågan.
K
Kollot
ble
ev
av.
Inför årrets kollo va
ar vi mycke
et mer tillittsfulla över att få ihop deltagare.. Och så ble
ev det.
Vårt ko
ollo vill ve
erka som en motvik
kt och ettt alternativ
v till den isolering och
o
det
utanförskap som skolfrånvar
s
on så ofta för med sig
g i den ensk
kildes liv.

Förbe
eredelserr
Planerin
ngen inför årets kollo började re
edan höste
en 2012, sttrax efter fj
fjolårets kollovecka
hade av
V utvärdera
ade den o ch vår insats noga. Vi fick desssutom en hel del
vslutats. Vi
ar, och kom
feedbac
ck av både deltagare och
o föräldra
m fram till att
a vi ville ffortsätta arrrangera
kollo för u
ungdomar med
m
hög sk
kolfrånvaro
o.
Vi ansö
ökte om ettt nytt stipendium frå
ån Skandia
a medan
Polstjärrna redan hade lovat fortsattt finansiellt stöd.
Skandia
a beviljade
e vår ansö
ökan och llät oss jub
bla: det
skulle b
bli mer kollo
o!
Jag börj
rjade forma
a ledargruppen. Tre vu
uxna var kvar
k
från
förra årret. Jag behövde fler.. Ett av förrbättringsfö
örslagen
inför an
ndra året var
v
just fle
er ledare. T
Två studen
nter från
Socialhö
ögskolan nappade.
n
En tjej som
m var på ja
akt efter
”mening
gsfull seme
estertid” hittade oss på nätet. Två av
mina ku
uratorskolle
egor tackad
de ja och ttvå var vänner till
en anna
an ledare. Totalt blev vi alltså 11 ledare
e – åtta
kvinnor och tre mä
än.

Efterr Skandias
s positiva besked
b
om
m stipendiet var vi
snab
bba på attt sprida infformation o
om vårt ko
ollo. Det
blev
v några e-mailutskick
k, samt prresentationer inom
mittt kuratorsnätverk.
Und
der våren 2013 träfffades vi ledare ettt flertal
gån ger för att förbereda kolloveckan
n. Vi bjöd in
i till ett
info
ormationsmöte för alla intresserrade föräld
drar och
ung domar. Vi ordnade en
n ”förkollo-k
kväll” med bowling
och grillning fö
ör alla ungdomar som
m hade anm
mält sig.
Vi trräffade förä
äldrarna un
nder en kvä
äll för att höra mer
essa barn har. Vår
om de särskild
da behov många
m
av de
fråg
ga till föräld
drarna var: ”Vad behö
över vi veta
a om era
barn
n för att ku
unna ge de
em ett schy
ysst bemöttande på
kollo
ot?”
Det finns allttid anledningar till att en sk
kolpliktig
tonå
åring inte går
g
på sina
a lektionerr eller till och
o
med
stanna
ar hemma från skola
an. Oftast ä
är nog sko
olvägran
ett sättt att skydd
da sig från
n något so
om upplevs
s som myc
cket obeha
agligt, till exempel
e
rädslan att bli utsa
att för krän
nkningar ell er allt för höga
h
krav på
p prestatio
on.
Ibland ffår ungdom
mar inte de
et stöd de behöver fö
ör att klara av skolan.. De kan ha ADHD
eller As
sperger och
h behöver en
e anpassn
ning av stu
udiegången eller en asssistent. Men
M
utan
stöd är de dömda att misslyckas. De ta
appar förtrroendet till sig själva o
och till dem
m vuxna
omkring
g. Många känner
k
skam
m och börja
ar tro att de
d inte är värda
v
någott. De börjar tro att
de har blivit besv
värliga för alla andra . Till slut har
h
de bara en utväg
g kvar: attt stanna
hemma
a från skolan - som i sin tur kan lleda till öka
ad isolering
g och utanfö
örskap.
Det varr alltså inte
e oväntat att
a ett flerta
al av våra deltagare har haft de
et mycket jobbigt
j
i
skolan. Några had
de skippat lektioner u
under någrra dagar eller veckorr det senas
ste året,
medan
andra
hade
missat en hel termin
en ett helt läsår!
l
och äve
Vi visste att några
ungdom
mar skulle
e bli
rejält u
utmanade av
a att
leva så nära intill andra
människor – så som
man gör på kollo. Vi
visste a
att det stu
undvis
skulle bli bråk dem
emellan
n. Vi visstte att
det skulle fällas fu
ula ord
och attt det skulle ske
både ett och flera
vredesu
utbrott. Attt finna
sin platts i en ny grupp mot
sin ege
en bakgrun
nd av upp
plevt utanfförskap och
h misslyck
kanden varr nog den största
utmanin
ngen för alla våra delttagare.

Genom
mförand
de
Jämförtt med kollo
ot 2012 gic
ck det nu m
mycket snabbare att fylla
f
våra 2
20 platser. Det var
fler som
m hörde av sig och frå
ågade. Det skrevs om oss i någon tidning occh i magas
sin, och i
fjol blev
v det ett re
eportage som sändes i Sveriges Radio.
R
Av de 20 ungdom
mar som hade anmällt sig, infann sig 18 stycken på
å Skatboett på vår
första d
dag. Sex un
ngdomar åk
kte hem vid
d olika tidpunkter und
der veckan,, en skickad
des hem
och en kom till nå
ågon dag senare. Det var 13 ungdomar (fe
em killar occh åtta tjejer) som
var med
d under hela veckan.

Sex deltagare valde alltså att
a avbryta kollovecka
an i förtid. Någon tycckte att han ”hade
fått ut det han viille av sin kollotid”. E
En annan sa
s att han ”saknade ssin dator och
o
livet
hemma
a”, medan en
e tredje skulle åka v
vidare till annan ort diirekt efter kollot och önskade
ö
sig ha e
en dag hem
mma för att tvätta kläd
der.
En av k
kollodeltaga
arna var vi tvungen a
att skicka hem
h
på vår andra dag
g. Efter att denne i
ett vred
desutbrott hade kros
ssat en fön
nsterruta tiill ett av rummen.
r
M
Många av oss
o
blev
oroliga eftersom vi ville ha det trygg
gt med varrandra och kunna lita
a på varan
ndra. Vi
bestämde oss förr att skicka
a hem ung
gdomen me
ed avsikten
n att skydd
da oss and
dra från
eventue
ell skada framöver. Så
ådant är allltid trist attt besluta om
m, trots attt det är nöd
dvändigt
med tan
nke på gruppens välm
mående och
h säkerhet.

Kolloveckan var fylld
f
med olika aktiv
viteter och
h
worksho
ops, sol och bad, fotboll, brännboll,,
pingisturne
sällskap
psspel,
ering,
sspökrunda,,
ljusstig,, brasa, paddla kano
ot, hennata
atueringar,,
dekorerring av ege
en mugg, konsert
k
med
d Vladimir,,
Risotto--lagning med
m
Patrick
k, föredrag av Oskarr
Kihlborg
g (här på bild med en
e av våra ungdomarr
som ha
ade dekorerat en mugg
m
åt O
Oskar), ettt
fitnessp
pass med Caroline
C
oc
ch besöket av Harley
y
Davidss
son Owners
s Group.
Kollo ha
andlar dock
k egentlige
en inte så m
mycket om
m
vad som görs uttan hur de
et görs. D
Det är inte
e
viktigt v
vilka aktiviteter som erbjuds uta
an hur och
h
i vilken
n anda vi bemöter
b
vå
åra egna o
och andras
s
behov. Kollo hand
dlar om rela
ationer. Re lationer tilll
allt levande omkring oss, både
b
männ
niskan och
h
naturen
n. Ja, kollo handlar om
m att ”leva
a och leka””
på ett sätt som
m ser till att allas behov –
människans och naturens - tillgodoses.
Det som gör denna plats så berika
ande, givan
nde, fånga
ande, tillta
alande, berrörande,
underba
ar och mag
gisk är nog
g att den sa
ammanför och omsluter en grup
pp människ
kor i ett
sammanhang i vilket det är både kul occh lätt att möta behov. Behov ssom alla mä
änniskor
har, exempelvis: gemenskap
g
p, att tillhö ra en grup
pp och uppleva menin g i våra liv
v, att ha
kul och bli accepte
erad, respe
ekt och ömssesidighet, utveckling och stimullans, integrritet och
valfrihet.

Finan
nsiering
Årets kollo finansierades p recis som i fjol av
g
från
déer
för
livet”
bidrag
”Skandia-id
(60.00
00SEK),
in
nsamlingsstiftelsen
”Harley
”Polstjjärna”
(2
22.400SEK))
och
Davids
sson
Own
ners
Gro up”
(8.000SEK).
Medan
n Polstjärna
as bidrag var öronm
märkt till
inköpe
et av all mat
på kollott, gick
motorcyklarnas gåva till våra kollotröjor.
”Skandia-idéer för
f
livets”--bidrag ha
ar täckt
bland
annat
hyran
för
kollo
ogården,
materialinköp och bensinko
ostnader.
Det sk
tt för ungd
kulle vara kostnadsfrit
k
domarna
att de
elta i kollott. Det har varit vår ambition
a
samtid
digt som ledarna sk
kulle jobba ideellt.
Ingen deltagare skulle av e
ekonomiska
a skäl bli
tvunge
en att avsttå från vårrt kollo, oc
ch ingen
ledare skulle ha lön som mo
orot för sin insats.

Ville ma
an ändå ge
e något i ge
engäld för sitt barns deltagande
e – för att d
det kanske
e kändes
belopp mellan 1-500 SEK
bättre s
så – kunde man donerra ett litet b
S
till vårr verksamhet.

Några av kollotts ljuspun
nkter
Medling mellan rumskamr
r
raten och pojkvänne
en:
En delttagare som
m pratade med
m
sin po
ojkvän i te
elefon börja
ade höja siin röst rejä
ält. Hon
hördes utanför rummet, hon
n lät arg o ch upprörd
d. Det hade
e blivit brå
åk de emellan som
nuter. Då trädde plötssligt rumska
amraten in på scenen
n och erbjöd
d sig att
pågick i några min
tala me
ed pojkvän
nnen. Denna rumska
amrat (yng
gst på kollot och diiagnosticerad med
Asperge
er och ADH
HD) satte igång en ffullskalig medling
m
mellan parterrna. En av ledarna
stod vid
d dörren oc
ch lyssnade. När jag tiittade på he
enne, skakade hon ba
ara på huvu
udet i all
beundra
an för det som
s
pågick
k och viskad
de: ”Det hä
är är otrolig
gt!”

”Big Mac-vändniingen”:
Det varr efter kl 23 och lägg
gdags. Två rumskomp
pisar börjarr bråka om
m lampan i rummet
nu skulle släckas eller
e
inte. När
N den en a utbrast ”Fuck
”
you!”
” svarade d en andre im
mpulsivt
med sa
amma fras. Det räckte
e för en av
v dem. Hon
n ville åka hem, låste
e in sig på rummet
och pac
ckade väskan. Rumskompisen sa
att utanför.. Det var dä
är vi blev u
uppmärksamma på
grälet. Efter en sttund kom hon
h
ut. Två
å av ledarn
na (båda ku
uratorer) to
og sig an tjejerna,
t
samtala
ade med dem enskilt. Det blev medling och
o
båda ve
erkade sam
ms igen. So far so
good. B
Beslutet att åka hem stod
s
hon do
ock fast vid
d. Vi försökte vända o ch övertala
a henne,
men insåg att ho
on ville bli tagen på allvar i sitt
s
beslut. Vi skulle skjutsa he
enne till
busshålllplatsen, le
etade fram
m avgångst ider och fick vårdnad
dshavarenss godkänna
ande att

släppa henne kl 01.30
0
på natten.
n
Vi ffrågade henne vad hon skulle g
göra först när hon
hade ko
ommit hem
m den natte
en? Innan hon hann svara, giss
sade vi skä
ämtsamt: ”Äta
”
Big
Mac på
å Donken?””. Då börja
ade hon fniissa samtid
digt som hon tittade på sin kompis på
andra s
sidan bord
det. Vi varr snabba p
på att lägg
ga till en: ”Eller helllre Mc Ch
hicken?”.
Fnissan
ndet förstärrktes. Till slut viskade hon: ”Jag stannar!”. Och det gjo
orde hon.
Positiv
v feedbac
ck
kvälls
sbrasan:

under
r

sista

För attt påminna
a både deltagarna
och ko
olloledarna om sin påverkan
och betydelse
b
fför dem andra i
gruppe
en, satte v
vi ett tomt kort på
allas rygg.
r
Nu sk
kulle alla få
å tillfälle
att gå fram till v
vem som helst och
med några ord skriva va
ad man
tyckte om hos ssin kollovän
n. Några
exemp
pel på v
vad som skrevs:
”Svårtt att lära kä
änna först men en
underbar tjej”, ”G
Gillar din ärlighet”
ä
och ”Bä
ästa rösten
n”. Själv fic
ck jag bland
d annat ta emot följa
ande rader:: ”Bästa pe
ersonen,
som miin pappa!” och ”Det du
d gör är un
nderbart”. Dessa kort tog var occh en med sig hem
– inte m
minst för attt bli påmind om hur v
viktiga vi ärr för andra..
Oskars
s besök
”flow”:

och

en

kväll

av
v

Det hade blivit bråk
b
- igen
n. Fula ord
d
och an
nklagelser. Det han
ndlade om
m
cigarettter
som
misstänk
ktes
blivitt
snodda. Ord mot ord. Sen kom Oskarr
Kihlborg
g på besö
ök och sku
ulle berätta
a
om sin
na äventyrr. Så fort han hade
e
glidit in på kollogå
ården märk
ktes det hurr
gruppen
n samlades
s runt hono
om. Det varr
som om
m alla hade blivit sams
s igen. Han
n
pratade
e bland ann
nat om sin bestigning
g
av Mt. Everest oc
ch om hurr han hade
e
tagit sig från Sto
ockholm tilll Göteborg
g
på en longboard. Ungdoma
arna ställde
e
många frågor oc
ch fångade
es av hanss
berättelse. Vi tog kort. En av
v våra killarr
utmana
ade Oskar på en snabb match i
pingis. En annan kille hade
e dekoreratt
gg som Oskar fick som present .
en mug
Stämnin
ngen hade
e skiftat frå
ån bråk til l
lekfullhet. Senare på kvällen
n satt jag i
en och skrrev anteckn
ningar. Jag
g
matsale
var sjä
älv men jag
j
kunde höra hurr
ungdom
marna lekte
e och spelade spel i d e
andra rrummen av huset. Dett var ren ha
armoni och jag kände glädjen i h
hela kroppe
en.

Att sittta runt en brasa:
Jag harr upplevt de
et förr och jag har up
pplevt det nu
n igen: att sitta runtt en brasa – denna
urmäns
skliga symb
bolen av ge
emenskap o
och trygghe
et – med så
ång och sa mtal är något som
berör p
på djupet. Det uppstå
år en speciiell stämning av samhörighet o
och förenan
nde som
genom alla
kryper g
a lager av fö
örsvar och ångest in i alla hjärtan!

Några
a personliga refle
ektionerr
”Bic Ma
ac-vändning
gen” påmin
nde mig o m vikten att
a ta andrra människ
kor och intte minst
ungdom
mar på allv
var i det de
e tycker elller har bes
stämt sig för. Att förssöka övertala eller
övertyg
ga någon om en anna
an sanning leder sälla
an till konta
akt och förrståelse - tvärtom.
t
Om vi h
hade fortsatt med vårr desperata övertalningsmanöverr, hade hon
n säkert åkt hem. I
och med att vi gic
ck med på hennes
h
besslut och lät henne upp
pleva någon
n form av valfrihet,
v
värdigh
het och acce
eptans, kun
nde hon än dra sig utan att tappa
a ansiktet.

Grupp
pens skiftningar:
Bland d
det största att bevittn
na på kollo är nog när ungdoma
arna börjar acceptera och lita
på vara
andra. Det är
ä då man betraktar d
den andre som
s
en självklar del a
av gruppen oavsett
hur ”ko
onstig eller jobbig” den mår te ssig. Det är då man ha
ar tagit nerr sin gard en
e aning
och våg
gar lite mer kontakt. I slutet av
v vår kollop
period tycktte jag att v
vi hade upp
pnått en
fas ”därr alla kunde
e umgås med
m
alla”. D
Det var som
m om många
a ”fiendebi lder och fördomar”
hade eb
bbat ut und
der veckans
s gång.

Samta
alskompe
etens inom
m person alen:

De
et lönade sig verklige
en att vi ha
ade höjt
an
ndelen ledare med sam
mtalskomp
petens (t
ex
x socionom
mer) på k
kollot. Som
mmaren
20
012 var jag
g enda soccionom, nu
u var vi
fem - därav
v tre erfarn
na kuratorrer. Inte
minst
unde
er
”Big
Mac-vänd
dningen”
sa
amverkade vi så smidiigt parallelllt för att
lös
sa situation
nen.

Ko
onstellatiioner blan
nd deltag
garna:
Dett är en glädje att sse hur deltagarna
unde
er veckan började ändra på
p
sina
uppfattningar om varandra. I början ä
är det lätt att man håller
h
sig b
bara till nå
ågra få i
gruppen
n. Det kanske är rum
mskompisen
n eller andrra med sam
mma intresssen, t ex rökning.
Detta fför att ska
affa sig en
n trygg pla
ats i gruppen. I och
h med attt veckan gick
g
och
trygghe
eten växte,, hade ungdomarna lä
ättare att öppna
ö
sig för nya ko
ontakter i gruppen.
g
Jag tän
nker exemp
pelvis på tv
vå tjejer so
om verklige
en inte tyckte om va randra i bö
örjan av
veckan.. Det blev en hel de
el provokattioner och ömsesidiga
a anklagelsser. Senare under
veckan
v
ham
mnade den ena av dem
m i bråk
med ytte
erligare en
n deltagarre. Hon
började skrika, gicck ner till klippan
och grät.. Jag gick efter henn
ne, men
hon lät mig
m inte kom
mma nära. Det var
då den andra
a
tjeje
en (något oväntat)
o
trädde fram. Hon g
gick ner till klippan
och tröstade sin nyv
vunna vän. Efteråt
hörde jag
å hade bliv
g att de två
vit sams
igen efterr ett lyckat medlingssamtal.

Hantering av gru
uppen behov:
Det
D
verkligtt svåra som
m kolloansvarig är
ns en kväll när jag
nog att avläsa vad
d gruppen i sin helhett behöver vid
v given tid. Jag minn
upplevd
de en enorrm harmoni i
gruppen
n. I hela huset lekttes
och um
mgicks det. Tiden gick
och de
et hade bliivit dags för
f
vår kvä
ällssamling. Med tanke
på
d
deltagarnas
s
särskilda
behov ville vi ge dagarna en
så
att
a
tydlig
struktur
ungdom
marna viss
ste vad so
om
skulle hända oc
ch när. Vår
V
ambitio
on för detta
a kollo var att
a
verklige
en hålla våra satta tid
der
för att bidra till fö
örutsägbarh
het
och stru
uktur.

Ungdo
omarnas
s röster
Under k
kollot bad vi
v deltagarn
na om ett k
kort feedback i form av ett pappe
er med ”+”” och ”-”
på, vad
d de var n
nöjda med och vad de skulle vilja se för förändrin
ngar. Här kommer
svaren:

Det un
ngdomarna var nöjda med: Allt utom läggning, vattenballo
ongkrig, pin
ngpongtävling,, att putta varandra i vattnet ffrån brygga
an, alla som fanns h
här, badet, maten,
eterna, leda
arskapet, kollohunden
k
n, alla gäs
ster och vä
änner som
m kom förb
bi under
aktivite
veckan,, att man fått
f
nya kom
mpisar, tre
evliga ledare
e, att det var
v så få re
egler, att man
m
kom
bra öve
erens med alla
a och attt det var en
n bra plats för
f ett kollo
o.
Där un
ngdomarna
a vill se fö
örändringa
ar:
Ingen s
spökrunda, mer aktiviteter i gru
upp, flera dagar
d
till ka
anotpaddlin
ng, att man
n ska få
sova m
med dem man vill (äve
en killar occh tjejer blandade), senare
s
tid fför frukost (09.30)
och läggdags (24::00), att ha
a disco, län
ngre kollope
eriod, vill ha
h färre brå
åk, mattide
erna ska
hållas, bråk ska lö
ösas omede
elbart och m
mindre tjat..
Två vec
ckor efter kollot
k
fråga
ade vi ungd
domarna via Facebook
k hur de up
pplevde kollot. Här
komme
er några sva
ar:
”Har du förändra
ats på någ
got sätt? H
Hur?”
”Hmmm
om man frå
m de kan ja
ag inte svarra på men o
ågar mamm
ma så komm
mer hon no
og svara
att jag var gladare
e och litte mer
m själv sä
äker.”
”Typ tag
git mer pla
ats haha”

”Vågar prata ut mer
m
om mina problem
m och
känslorr och vågar ta mer pla
ats!”
”Tror in
nte det men
n varit lite gladare
g
”
Vad ha
ar du lärt dig
d för nyttt?
”Att ma
an ska våg
ga ta steg
get och attt man
övervin
nner sin rä
ädsla. Men också attt man
han någon som finns
f
där för
f
en hela
a tiden
och att det är heltt okej att be
erätta ut om
m sina
problem
m eller beky
ymmer.”

Ledarrnas röstter:
”… jag
g tycker det
d
var ett
e
grymt kollo.
Fantasttiskt för barrnen, och jä
ävligt roligtt att få
vara me
ed om.”
”… alla ledare fylllde en funk
ktion, och a
att det
behövs olika sorts
s figurer me
ed, för olika
ka barn
tyr sig ttill olika vux
xna.”
”Nu vett jag inte hu
ur dessa un
ngdomar ärr hemma, men
m
det va
ar fantastisk
kt att se sk
killnaden
på dem
m i början av
a kollot oc
ch i slutet. K
Kommer no
og ta lång tid innan ja
jag glömme
er synen
av hur d
de ALLA lek
ker ihop på
å bryggan ssista dagarn
na. Det varr fint.”

Uppfö
öljning
Vår am
mbition är att
a kollovec
ckan ska g
ge ett
eko i un
ngdomarna
as liv. Givettvis brukar ändå
vardage
en ta över igen – så är det ju a
alltid.
För attt ändå skapa nå
ågon form
m av
kontinu
uitet och attt ungdomarna ska fförstå
”att resan fortsätter”, kom
mmer vi attt ha
minst e
en återträfff. Under hösten komm
mer vi
att återrvända till Skatboet
S
un
nder en hellg.
Eftersom
m kolloveckan har lettt till att m
många
av vårra deltaga
are har fått
f
lite extra
förtroen
nde för os
ss ledare, uppmuntrrar vi
dem attt hålla ko
ontakten med
m
oss. V
Vi vill
vara ett stöd för våra
v
ungdo
omar även efter
kollot. Den kvalitén på kontakt som v
växer
fram mellan männ
niskor unde
er en kollov
vecka,
komme
å ett
er nog aldrig kunna uppstå på
socialtjä
änstkontor. Det vill vi ta vara på
å. När
jag fråg
gade alla deltagare
d
och ledare u
under
vår ”sis
sta-kvälls-b
brasa” vem som skulle
e vilja

komma tillbaks till kollot näs
sta år, gick
k allas händ
der upp. Då
å gör vi så:: det blir ko
ollo igen
även 20
014.
Tack till alla som
s
har bid
dragit till vå
årt kollo på
å just sitt sä
ätt!

Med kol loglada hällsningar,
Matthia
as och pers
sonalen

www.ssommarkollo4.me
ww
ww.faceboo
ok.com/Som
mmarkollo4
4me

