De osynliga hjältarna…
I mitt arbete som projektledare får jag uppleva idéer
födas, formas och ibland genomföras. Jag får uppleva triumfer och nederlag, medvind och motgångar. Inte sällan
ganska publikt. Jag får även ibland frågan om det inte är
ett ganska otacksamt jobb? Nja, visst får man stå till svars
för en del. Skalan går från öppettider som kanske kom ut
på hemsidan lite sent, eller telefonsamtalet jag glömde
ringa tillbaka på, till exempelvis världsekonomin, stora
företagskonkurser eller icke-etableringar, eller ibland att
någon inte hittade informationsskylten...
Nåja, det kan jag leva med, för glädjen när vi sjösätter
något som fungerar och som blir uppskattat är så många
gånger större. Jag har lärt mig massor. Om Blekinge i
allmänhet och Ronneby i synnerhet. Min stolthet över att
få arbeta med så många fantastiska människor som låter
drömmar och visioner bli till verklighet gör att hjärtat orkar följa med till jobbet nästan varje dag! Vad vi däremot
pratar om alldeles för sällan är ju de där dolda motorerna.
De riktiga Hjältarna – med stort H!!! De där människorna
som bara får allt att funka när man behöver det. De där
som aldrig får kredd i tidningen när de gjort något bra
men som ändå gör allt de kan för att andra ska lyckas –
helt osjälviskt! Idag vill jag lyfta dem!
Jag vill kredda ”Carina på Parken” som håller koll på mig
och alltid har svaren jag behöver när jag ringer. Jag vill
storkrama ”Peter på Elen” som inte bara en, utan massor
av gånger, ser till att den där detaljen jag missat kolla
ändå funkar! När som helst! Jag vill hylla positiva ”Magnus
på vaktmästeriet” som har lösningar på allt och har en
outsinlig kunskapsresurs om vem man ska fråga om vad!
Jag vill lyfta Karina och Agneta på Medborgarservice som
alltid ”tar reda på det” när inte jag kan. Jag är så tacksam
för de fantastiska lärare på Knut Hahn som jag haft att
göra med i år, som har ett helt enormt engagemang i ungdomarna, ett engagemang som sträcker sig vida utanför
det man kan förvänta sig. Tack Marcus för all hjälp runt
våra event – det hade inte gått utan dig!! Och de
är inte ensamma, det är bara raderna här som
tryter. Jag har träffat otaliga människor i
min omgivning som utan att tveka
ställer upp såväl i krislägen med kort
varsel som vid planerade aktiviteter,
med en fantastisk inställning till vad vi
kan - tillsammans. Ni är värda ALLT! TACK!
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