Feriearbete i projekt
Fokus HagsätraRågsved
En sommarjobbare
berättar

Vad vi gjorde som sommarjobbare
Sommarjobbet på Exploateringskontoret har varit mycket intressant
och jag har lärt mig mycket om Stockholms stad. Vi fick flera olika
uppgifter och hade mycket att göra.
En av sakerna som vi fick göra var att skriva en text om vad vi
tycker och känner om att bo i Rågsved och Hagsätra.
Vi har också skrivit en ordlista med förklaring av svåra
stadsbyggnadsord som kan vara svåra att förstå om man inte jobbar
med dem. Vi har försökt förklara orden på så lätt svenska som
möjligt för att alla ska kunna förstå.

Visning av stadshuset
Vi har också varit på en visning i stadshuset där vi lärde oss nya
grejer om stadshuset och om vad som sker där.
Besök i Stockholmsrummet
Vi har även varit på besök i Stockholmsrummet, som är ett
informationscenter. Där fick vi se en stor modell över Stockholms
stad. Man kan se både befintliga och planerade byggnader. Husen i
modellen är 3D-printade och handmålade. Över hela modellen
ligger ett glasgolv som man kan gå på för att se hela staden. Vi gick
också till stadens egna modellverkstad och kollade på alla olika
modeller som skapats.

På kontoret
Vi fick vara med på kontorets enhetsmöte där vi gjorde ett roligt
quiz och personalen pratade om saker som är viktiga för kontoret
och alla som jobbar där.

Färganalys av Rågsved
Vi har varit i tre olika områden i Rågsved. Syd, öst och väst där vi
har tagit bilder på byggnader, deras entréer, fönster, fasader och
material som vi senare la in i en karta där man senare kan analysera
färgerna och använda informationen till de kommande
byggnaderna i området. Vi har gjort en Powerpoint med bilderna
och karta med färgerna.

Räkna parkeringsplatser
Vi fick också en uppgift om att räkna hur många parkeringar som
finns i vissa delar av Rågsved då den senaste
parkeringsinventeringen var från cirka 2006. Denna uppgift gjorde
vi samtidigt som vi tog bilderna på alla byggnader. Det blev så att
jag tog bilderna medan de andra sommarjobbarna räknade
parkeringar.
Presentation på kontoret
Den sista fredagen som vi jobbade gjorde vi en presentation för
kontoret om vad vi gjort under våra tre veckor. Det var kul
eftersom vi har hunnit med ganska mycket men ändå ganska läskigt
då man ska prata framför många människor.
Vad vi tyckte om vårt sommarjobb
Vi tyckte inte att det var så svårt med de olika uppgifterna mer än
att det var mycket att göra. Och vi hade otur med vädret när vi
gjorde kartläggningen, ena dagen var det jättevarmt sen andra
dagen spöregnade det.

I början kunde det kännas jobbigt då det var jättemycket
information vi fick. En av de andra sommarjobbarna trodde
först att det skulle bli jättesvårt. Men sedan gick det mycket
bättre än förväntat och uppgifterna var ganska lätta att göra.

Jag tycker detta är ett jättebra sommarjobb om man vill få
erfarenheter och lära sig nya grejer som man inte hade lärt sig
om man jobbat på en restaurang till exempel. Jag personligen
lärde mig mycket mer om Stockholms stad och vad som
kommer ske och vad som redan händer i mitt område vilket är
jättekul att veta eftersom det känns som om Rågsved börjar bli
ett dött område.
Man har även lärt sig hur det är att jobba på kontor. Eftersom
jag håller på att utbilda mig till frisör så är det en stor skillnad
på hur man jobbar men det känns bra att veta att det finns en
massa jobb inom kontor som jag inte visste om innan jag
sommarjobbade här.
/Sommarjobbare 2021

Vill du veta mer? Mejla Funktion.FHR@stockholm.se

