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PORTRÄTT

MARCUS MÅNEVIK 

Elin Winberg älskar att arbeta med 
barn. Under sommaren har hon, till-
sammans med sin mamma och sina 
syskonbarn, arbetat som ledare på 
Björnö Borgs barnkoloni i Västerås. 
Detta har skänkt henne mycket glädje 
och till och med utvecklat henne som 
förälder. 

När jag ber Elin dela med sig av ett som-
marminne som ligger henne varmt om 
hjärtat väljer hon, utan att behöva fundera 
särskilt länge på saken, att berätta om hur 
hon de två senaste somrarna arbetat på 
Björnö Borgs sommarkollo i Västerås. Där 
får barn i åldrarna sju till tolv träffa nya 
kompisar, bada, gå på disco och ta del av 
aktiviteter likt kanotpaddling och hiking. 
Elin älskar barn och berättar att tjänsten på 
sommarkollot har skapat många fina min-
nen. Hon beskriver sig själv som en person 
med barnasinnet kvar och poängterar att 
hon har väldigt roligt när hon umgås och 
leker med barn.  

– Barn är roliga, ärliga, smarta och kreativa. 

Man kan ha så mycket kul med dem. Med 
barn är det inga konstigheter, de bara är, sä-
ger hon.

Elin har själv en son som är tolv år gammal 
och menar att rollen som kolloledare, inom 
vilken det är viktigt att 
kunna planera dagarna 
och sätta tydliga gränser, 
även hjälpt henne ut-
vecklas som förälder.

– När barnen rycker i en 
från flera håll samtidigt 
är det viktigt att kunna 
sätta gränser. I början 
hade jag lite svårt att göra det, då jag ville 
vara alla barnen till lags. Detta gjorde att jag 
kände mig lite otillräcklig ibland. När man 
har hand om många barn samtidigt är det 
även viktigt att planera noggrant. Detta har 
även hjälpt mig i mitt föräldraskap, menar 
hon.

Kanske ligger Elins kärlek till barn i släkten. 
Kolonichef på Björnö Borgs Sommarkollo 

är nämligen Elins mamma Benita Gustafs-
son. Benita har dessutom arbetat som fri-
tidsledare.

– Jag gillar att få chansen att komma nära 
min mamma. Eftersom jag bor i Göteborg 

och hon bor i Västerås finns 
det inte möjlighet att ses så 
ofta i vanliga fall. Jag har ock-
så tre vuxna syskonbarn som 
arbetat på kollot under som-
maren, berättar Elin.

I år går dock mamma Benita 
i pension och därmed läggs 
även Elins ambitioner om att 

arbeta med barn på is, åtminstone för till-
fället.

– Jag älskar att arbeta med barn, men som 
det är nu har jag nga konkreta planer på att 
göra det i framtiden. Just nu studerar jag till 
journalist och där ligger mitt fokus just nu. 

Kul på kollo med Elin
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med barn”
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