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Föreningen av att vistas utomhus, göra någon aktivitet och att göra det tillsammans är 
de tre hörnstenarna i Lina Larssons projekt Äntligen Äventyr. I söndags ägde del två av 
tre planerade äventyr under våren rum i Smyge, med besök i fyren, koll på 
strandpaddor och en avslutande picknick på agendan.  
 
Det är en sprudlande glad Lina vi träffar efter två lyckade event. Hon är en företagsam 
småbarnsförälder och äventyrare i ett och brinner verkligen för det här med aktiviteter. Inför 
den andra träffen delade hon ut små flyers i butiker runt om i Trelleborg och det blev ett 
framgångsrikt recept för att få familjer att delta i hennes äventyr. Det annars så traditionella 
Morsdagsfirandet blev även en möjlighet för mammorna att göra något aktivt tillsammans 
med resten av familjen istället för att bara sitta hemma. 
 
- Hur fick du idén till Äntligen Äventyr? 
- Jag märkte att jag inte själv var utomhus så mycket som jag kanske borde och när jag väl 
var det så var jag inte speciellt aktiv. Däremot var det kul när jag väl förenade de båda 
sakerna tillsammans med min son Simon. 
- Vad har du haft för mål med det hela? 
- När vi åkte ut till Albäck för drygt två veckor sedan så var mitt mål att det skulle dyka upp 
minst tre vuxna och tre barn, men det kom sju vuxna och sju barn så det blev mer än dubbelt 
av vad jag förväntade mig. 
- Vad har responsen varit från de som deltagit? 
- Den har varit jättebra och alla som varit där förstår nog tanken med Äntligen Äventyr, att 
föräldrar och barn ska kombinera utomhusliv och sport. I Albäck så hängde föräldrarna lika 
mycket på hinderbanan som barnen gjorde. 
- Vilken ålder är lämplig för barnen som ska delta? 
- Det finns ingen åldersgräns men äventyren är tänkta att anpassas efter barn i femårsåldern. 
- Var du inte rädd att mors dag skulle konkurrera ut söndagens äventyr? 
- Jo det är klart att det var en liten chansning, men samtidigt så ville jag få in en rutin om att 
göra detta varannan söndag. 
- Vad blir det för äventyr nästa gång? 
- Den 14 juni ska vi åka in till Turning Torso i västra hamnen där det ligger en 
skateboardbana. Jag tror att det kommer att bli jätteintressant för barnen att se vad de äldre 
barnen gör där. Dessutom finns det en riktigt bra lekplats strax intill som vi ska besöka. 
- Finns det planer på en fortsättning av Äntligen Äventyr till hösten? 
- Det är egentligen bara tankar i nuläget, men jag drömmer om att åka ut i en fiskebåt, göra 
en utflykt till skogen vid Havgårdssjön vid Grönby och besöka klätterväggarna på Malmö 
Klätterklubb. Och varför inte avsluta med ett besök på Kulhuset i Trelleborg!? 
- Det känns som om de aktiviteterna kan bli en utflykt på mer än bara några timmar? 
- Naturligtvis så rådfrågar jag de familjer som är med nu i vår vad de är beredda på att göra 
och avsätta i tid. Jag själv är inte främmande över att ta en eller flera heldagar i anspråk av 
de fem eller sex tillfällena som är tänkta under hösten. 
- Hur mycket kvalitetstid tror du man är villig att avsätta som förälder?  
- Jag har inte gjort någon marknadsundersökning för detta, men jag tror att vi umgås för lite 
på ett aktivt sätt. Vi är duktiga på att träna på gym och vara ute och springa men vi gör det 
oftast själva utan våra barn. Jag vill värna om att man ska ha socialt trevligt och kunna 
skratta under tiden man är aktiv.  



- Men det viktiga är barnen får testa nya saker? 
- Ja åtminstone fram tills det att barnen är tio år är det viktigt att prova på lite olika saker 
och aktiviteter. Så har det även varit hos våra mest framgångsrika idrottsmän och kvinnor, de 
har sysslat med en massa sporter och idrotter innan de insåg vad de var bäst på. 
- Vilken funktion fyller den obligatoriska picknicken? 
- Själva picknicken anser jag är viktig för den sociala biten, sen är det ju helt upp till var och 
en om man äter kanelsnäckor eller GI-pannkakor eller vad det nu är. 
- Hur ser du på Äntligen Äventyr i ett längre perspektiv? 
- På sikt kan Äntligen Äventyr kanske utvecklas till en affärsverksamhet, men när det gäller 
föräldrar och deras femåringar så är det ingenting jag vill tjäna pengar på, det kommer att 
ske helt ideellt även fortsättningsvis. Kan jag smitta av mig till några stycken med min 
äventyrslusta så är det väl värt allt jobb! 
 
Fotnot. 
Linas äventyrslusta finns även när hon inte gör saker med 5-åringar. Hon har rest runt helt 
ensam i Australien och åker kontinuerligt till Chamonix för att åka snowboard. Hon anser 
dessutom att det är säkrare att åka off-pist eftersom man där inte riskerar få en skidstav i 
ryggen av någon nybörjare. 
 
Peter Kronström 


