
Skriv 
om 
ditt liv

i Strängnäs 
kommun!



Jag heter Magnus Utvik och är kommun- 
författare i Strängnäs kommun. 

Jag arbetar med att samla ihop bidrag till en 
antologi, en samling med texter om livet i 
Strängnäs kommun. Jag vill att du ska vara med! 
Du kan skriva om allt som hjärtat är fullt av. 
Det kan vara en dikt, en novell, en berättelse, 
början på en roman, en pjäs… bara din fantasi 
sätter gränserna. Om du skriver på dator får din 
text, eller texter om du skriver korta sådana, 
sammanlagt inte överskrida 5000 tecken/cirka 
1000 ord. Detta motsvarar ungefär tre A4-papper 
med radavstånd 1.5.  

Om du är sugen på att skriva men har 
svårt att veta om vad kommer här 
några tips på ämnen.

Barndom. 

Hur du upplevde din 

barndom i Strängnäs 

kommun: Skolan, 

förhållandet till dina 

föräldrar, vad du gjorde 

på fritiden. Böcker du 

älskade att läsa…

Uppväxten.  
Din berättelse om barn-
domen över ungdoms-
tiden till vuxenvärld. 
Kan innehålla första
förälskelsen, första 
sommarjobbet, bästa 
boken du läste…

Ditt liv 
som senior. 
Efter ett långt liv i 
kommunen har du 
säkert massor av erfaren- 
heter som du vill dela 
med dig av. Om arbetet, 
kärleken, ensamhet, 
tankar om liv och död. 
Kreativa tips till den nya 
generationen om hur de 
ska få ett bra liv…

Fritidsintressen. 
Vad gör du på din fritid? 
Vad brinner du för? 
Hundar, böcker, fotboll, 
handarbete, politik…

Samhällsproblem. 

Droger, arbetslöshet, rasism, 

utanförskap, mobbing i skolan 

och på arbetsplatsen…

Nyinflyttad. 
Har du nyligen flyttat till Strängnäs? Kommer du från ett annat land? Från en annan kommun? Dela med dig av dina erfarenheter. Vad är 

sämst? Bäst? Vad
saknar du? 

Kärlek. 

Saknar du kärlek? 
Har du hittat kärleken? 
Vem älskar du och varför?  

Sorg. 

Alla har upplevt sorg. 

Hur såg din ut? 
Lever du i sorg idag?  

Hej! 

Vill du ha hjälp med din text eller bara diskutera 
olika uppslag och tankar du har om vad du 
ska skriva, var inte rädd för att kontakta mig, 
Magnus Utvik: magnus.utvik@strangnas.se 
eller bibliotekarien och litteraturutvecklaren 
Peter Björkman: peter.bjorkman@strangnas.se

Om du känner dig klar med texten och vill skicka 
in ditt bidrag, mejla den till: antologin@strangnas.se 
senast tisdagen den 2:a april 2019!



Vad händer när du 
skickat in din text? 
 
Efter sista inlämningsdag börjar juryns arbete. 
Den leds av författaren och översättaren 
Anna Säflund-Orstadius. Texterna anonymiseras 
inför juryarbetet och de mest spännande bidragen 
presenteras i en antologi som ska komma ut 
i september 2019. Av dessa bidrag kommer 
dessutom tre pristagare att utses, 1:a pris: 5000:-, 
2:a pris 3000:- och 3:e pris 2000:-. Ett urval av 
de övriga bidragen kommer att läggas ut på 
kommunens webbplats.  

Tänk på att din text ska ha koppling till Strängnäs 
kommun och att det bara är du som bor, sommarbor 
eller arbetar i Strängnäs kommun som kan delta. 
Glöm inte att ditt bidrag kan få andra kommun-
invånare att växa och känna igen sig i din text.
Ditt bidrag behövs!

Magnus Utvik 
magnus.utvik@strangnas.se    

Peter Björkman 
peter.bjorkman@strangnas.se
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