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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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är Axelssons!
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Låter kreativiteten flöda
Jennie Erlandssons kreativa ådra återspeglas i det mesta hon gör.

Som sitt projektarbete tecknade och skrev hon barnboken ”Flo på skattjakt”.
Även fotografering ligger henne varmt om hjärtat och en dröm är att jobba 

som webbredaktör.

Hur fick du idén till att 
göra en barnbok som pro-
jektarbete?
– Jag ville göra något prak-
tiskt och jobba med text 
och bild. Jag har tidigare 
tänkt på att skriva en barn-
bok och jag har alltid teck-
nat mycket, ända sedan jag 
var liten.
Vad brukar du teckna 
annars?
– Mycket ansikten, jag för-
söker få fram känslan. Sedan 
tycker jag att ansikten är 
fina och det är kul att måla 
av och se om det blir likt.
Hur jobbade du med bild-
boken ”Flo på skattjakt”?
– Jag valde att måla med 
akvarellpennor för att få 
en mjuk känsla i bilderna. 
Använder man vatten kan 

man få färgerna att flyta ut 
lite. Jag har även färglagt lite 
i datorn i efterhand. Med 
texten gjorde jag så att jag 
först skrev en löpande berät-
telse och sedan kom jag på 
bildidéer. Eftersom jag inte 
kunde skriva så långt har 
jag istället försökt berätta så 
mycket som möjligt genom 
bilderna.
Vad har du fått för 
respons på den?
– Jag har fått överraskande 
bra respons och det är jag 
väldigt glad för. Det är fak-
tiskt inget som har haft 
något negativt att säga. 
Hur har du tryckt upp 
den?
– Genom en hemsida där 
man lägger upp bilder och 
texter var för sig, ungefär 
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Namn: Jennie Erlandsson
Ålder: 18 (fyller 19 i år)
Bor: Hålanda
Familj: Mamma Anna-Lena, 
pappa Rune, storebröderna 
Jonas och David
Gör: Läser tredje året på 
samhällsvetenskapliga pro-
grammet med inriktning jour-
nalistik på Ale gymnasium
Intressen: Teckna, fota, 
umgås med vänner
Stjärntecken: Lejon
Gjorde som sitt projekt-
arbete: Skapade barnboken 
”Flo på skattjakt”
Planer efter studenten: 
Söka till högskolan, vill läsa 
till webbredaktör

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

som en fotobok, men efter-
som det kostade ganska 
mycket har jag bara tryckt 
upp tre exemplar.
Kommer du att gå vidare 
och försöka ge ut boken 
genom förlag?
– Ja, jag har tänkt skicka 
manus och bilder till Bon-
nier och Lilla Piratförlaget, 
så får jag se vad de tycker.
Vad ska du göra efter stu-
denten?
– Jag behöver göra något 
kreativt och skapande. 
Planen är att läsa till webb-
redaktör på högskola och 
helst vill jag komma in i 
Borås, men jag har även 
tittat på skolor i Karlstad 
och Växjö. Det hade varit 
roligt att jobba på något 
magasin eller liknande i 
framtiden. 
Vad gör du helst på friti-
den?
– Jag fotar mycket, allt från 
porträtt till miljöer. Sedan 
blir det en del tecknande 
också, men annars tycker jag 
om att umgås med vänner.


