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Ledarhunden gav
idé till en barnbok
GUBBÄNGEN/VELLINGE. Hon

”Barn frågar
mycket om
min hund
Duncan”

visste att hon var tvungen att lära sig läsa snabbt
 är hon började första
n
klass. För om hon kunde
läsa skulle det inte vara
lika jobbigt att vara inlagd
på sjukhus. Nu har Anna
”Blindchick” Bergholtz
själv gett ut sin första
barnbok.

Anna Bergholtz hade barnreumatism som liten och
var tvungen tillbringa en
stor del av sin tid på sjukhus. Efter första terminen
på Södervångsskolan hemma i Vellinge hade hon lärt
sig läsa flytande.
– Astrid Lindgrens böcker
och Barbro Lindgrens böcker har betytt mycket för mig,
när man var tvungen att sitta
i rullstol i perioder fick man
hitta andra intressen än att
spela fotboll .
Kolla film, läsa och skriva
egna historier blev snabbt
Annas hobbies. Efter gymnasiet i Malmö, utbildade
hon sig till socialpedagog

Boken Trubbel kom ut i
slutet av september

och åkte till Spanien för
att jobba med utsatta barn
under en tid. Reumatismen
hade dock satt sig på ögonen
och efter en mängd operationer var hon till sist tvungen att få en ögonprotes.

Förlorade synen
Då var hon 22 år och två år
senare, 2002, förlorade hon
synen helt. Innan dess hade
hon dock hunnit med att
flytta till Stockholm och få
jobb på Synskadades Riksförbund som trainee.
– Jag gjorde min praktik på

Radio Stockholm och gillade
det verkligen, så då tänkte
jag att jag skulle utbilda mig
till journalist.
Sagt och gjort. Anna blev
journalist och fick jobb som
krönikör och sidekick på
Morgonpasset i P3 och programledare på UR.

Skrev på en bok
Anna skrev på en ungdomsbok och fick kontakt med
Vombat förlag. Det blev inget med ungdomsboken men
de nappade på en annan idé
som Anna hade; en barnbok som handlar om en
ledarhund, med inspiration
från sin egen ledarhund
Duncan.
-– Många blir lite obekvä-

ma när de ser en person med
vit käpp och vet inte hur de
bete sig, men en ledarhund
gör att folk har lättare att ta
kontakt. Speciellt barn. Barn
frågar väldigt mycket om
min hund Duncan och de är
väldigt direkta och kan fråga
saker som hur jag vet att han
har bajsat och hur jag plockar upp det, säger Anna och
skrattar.

Uppföljare på gång
Boken handlar om valpen
Trubbel som får gå i skola
för att bli ledarhund.
Är det bäddat för mer
Trubbel?
– Jag hoppas det, än så
länge är han ju valp, så en
bok om hur det går i framtiden för honom hade varit
kul.
Anna bor med sin pojkvän
Martin i Gubbängen strax
söder om Stockholm. Ibland
får hon lite hemlängtan.
– Jag trodde aldrig att jag
skulle flytta från Vellinge,
men nu kan jag inte flytta
från Gubbängen, det tar tid

Anna ”Blindchick” Bergholtz, radiopratare, journalist
och programledare, uppvuxen i Vellinge, har nyligen gett ut sin
första bok. 
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att lära sig vägar, var affären
ligger och lära känna folk
som bor där och jobbar där.
Nu är jag hemma här, man
kan säga att Gubbängen är
mitt nya Vellinge, här är det

också småskaligt och mysigt
som i Vellinge.
åsa
meierkord
asa.meierkord@lokaltidningen.se

Julstämning finns på nära håll
VELLINGE. Julen står för
dörren och snart anordnas det både julmarknader och pysselkvällar runt
om i kommunen. Här följer att axplock av arrangemang som bidrar till
julstämningen.

■■ Julmarknad på Lorensdal anordnas den 30 november – 2 december klockan
11–17. Alla ateljéer är fyllda
med julklappstips och det
kommer att finnas cirka 20
företag i ateljéhuset samt
ytterligare cirka 20 utställare i teaterlokalen. Fri entré.
■■ Julmarknad på Östra
Grevie folkhögskola anordnas den 30 november till 1
december.
Esteteleverna hälsar välkommen till årets julmarknad.
Här hittar man inte stentroll
och garntomtar, men spännande design och hantverk.
Även utställning samt glögg
och pepparkakor. Öppet fredag klockan 12-19 samt lördag 10-16.
■■ Traditionell julmarknad med scouterna blir det
lördagen den 1 december.
Då anordnar SMU-scouterna
och Ljungkyrkan i Höllviken
än en gång sin julmarknad.
Som vanligt bjuder marknaden på både lotterier, här-

ligt café och julsånger som
sjungs av scouterna själva.
■■ Öppet hus på Harmonigården blir det fredagen
den 30 november klockan
15-19. Julklappstips, glögg
och pepparkakor.
■■ Julmarknad i Höllviken
anordnas söndagen den 2
december klockan 12-17
med lotterier, tomten, dans
kring granen, godisutdelning, uppträdande och
mycket mer. Platsen är
Nyckelhålstomten i centrala
Höllviken.
■■ Jultraditioner på Eskilsgården bjuds det på den 7
december klockan 13-17. Då
bjuder Humana hemtjänst
in allmänheten på julmarknad. Företag säljer varor, gratis tipsrunda i julens tecken.
Det bjuds på lotter, möjlighet till fika, köpa hembakat.
■■ Boktips i juletid  kan
man få av bibliotekarierna
inför julen. Tisdagen den 4
december klockan 14.15,
Fika serveras. Fri entré. Ingen föranmälan. Plats är Vellinge bibliotek.
■■ Julmarknad i Skanör
anordnas den 9 december
klockan 11-16. För andra
året i rad blir det julmarknad i Skanör med julsång,
tomte, godis till alla barn,
glöggservering, chokladfon-

Det finns många tillfällen att komma i julstämning i Vellinge framöver.

tän, hantverksförsäljning,
ponnyridning och mycket
mera. Platsen är Bäckatorget i Skanör.
■■ Luciafirande i Stora
Hammars kyrka anordnas
den 13 december klockan 7.
■■ Luciafirande i Håslövs
kyrka blir det i tre omgångar den 13 december. Klockan 16.30, 20 samt 18.15.
■■ Pysselkvällar på Almare-

gården anordnas varje onsdag fram till den 19 december. Man träffas i butiken
och pysslar och Almaregårdens personal står för inspiration och handledning.
Föranmälan krävs. Tiden är
19-21.30.
■■ Eldfesten på Foteviken
lyser upp den 8 december
klockan 10-16. Vikingastaden har öppnat sina portar

för sista gången innan jul.
Möt Fotevikens Byalag och
andra vikingar. 15.00 tänds
det traditionella julbålet. Fri
entré.
■■ Falsterbo torgmarknads julmarknad  sker i år
söndagen den 16 december klockan 11-15 vid Falsterbos församlingshem i
anslutning till Skoltoget.
Här kommer att finnas allt
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mellan begagnade prylar
och kläder samt närodlade produkter och råvaror.
Det kommer även att finnas
korv med bröd, kaffe, glögg
och pepparkakor
■■ Julmys i Stallet på Fanjunkaregården med julgåvor, pynt och godsaker, loppis och second hand, blir det
8-9 december mellan klockan 12 och 16.

