
3Utsikt nr 4 2020

- Skämtsam och glad. 

Så beskriver Oscar Wetterlund sig 
själv på frågan hur han är som per-
son. Hans assistent Rebecca, som 
har känt och jobbat hos Oscar i 
många år, håller med och framhåller 
att han är en väldigt bra kompis.  
En fin egenskap som märks när man 
träffar honom.

Oscar, som hunnit bli 26 år, bor i 
egen lägenhet i Hässelby. Han har en 
CP-skada men låter inte den stoppa 
honom från att leva ett aktivt liv med 
jobb, bloggande och fritidsaktiviteter. 
Ett liv som han trivs med. Han job-
bar sedan fem år tillbaka halvtid på 
ett assistansbolag som marknadsassis-
tent, ett jobb där han får nytta av sina 
kunskaper från mediaprogrammet på 
Häggviks gymnasium. Oscar berättar 
om sina arbetsuppgifter som kan vara 
att lägga upp adresser i register, göra 
brevutskick till kunder och bjuda in 
till assistansbolagets olika evenemang. 
Han skriver också, inom ramen för 
sitt jobb, på sin blogg där han berät-
tar om och lägger upp bilder på saker 
han gjort. Varje fredag skriver han om 
veckan som gått och delar med sig av 
sitt liv.

- Jag gör också regelbundet ett Quiz, 
en frågesport, som vi sänder via 
Zoom, berättar Oscar. Det är en  
arbetsuppgift där jag får nytta av att 
ha gått mediaprogrammet och kan 
Powerpoint. Jag skriver också på min 
arbetsgivarens Instagramkonto. Varje 
fredag berättar jag om något jag gjort 
och det kan vara både stort och smått. 
En berättelse från min vardag.

En kväll i veckan hittar man Oscar 
på Beckis idrottscenter i Bromma. 
Då tränar han boccia med sju komp-
isar. Vid varje tillfälle blir det trän-
ing men också matcher mot varandra 
där de tävlar i tvåmannalag. Boccia- 

träningen är en del av Oscars arbets- 
uppgifter på jobbet. Att träna både för 
sin egen skull men också för att vara 
ett föredöme för andra.

Det är tydligt att Oscar har stor varia-
tion på sina arbetsuppgifter och trivs 
bra med det han gör. Han passar för 
jobbet som marknadsassistent. När 
arbetet är slut för dagen så simmar 
han gärna i den nyrenoverade Åkes-  
hovshallen i Bromma och ibland spe-
lar han bowling i samma anläggning. 
Oscar är med andra ord en aktiv ung 
man som håller igång både på jobbet 
och på fritiden med kompisar eller sin 
personliga assistent.

De senaste månadernas pandemi har 
påverkat Oscar lika mycket som den 
påverkat många andra. Under som-
maren blev till exempel det planerade 
äventyrslägret med RBU riks inte av. 
Då åkte han istället med två kompisar 
till Mättinge en vecka och hade kul. 
Killarna hyrde var sin stuga och till- 
bringade mycket tid i badtunnan, i den 
uppvärmda poolen och i Mättinges 
anpassade motorbåt. En härlig vecka 
som givit honom många fina minnen 
att ta fram under vintermånaderna. 

Han har tidigare år varit med både på 
RBU riks olika läger men han är ock-
så en flitig deltagare på RBU Stock- 
holms musikläger. Två gånger om året  
arrangeras dessa läger och Oscar är 
ofta med.

Om man ska summera samtalet 
med Oscar, som hölls över en kopp 
kaffe och chokladboll på ett kondis  
i Vällingby, så är det skratt och glädje 
som ligger närmast till hands. Han 
ler och skrattar mycket och när han 
kan flikar han in med ett skämt. Man 
blir helt enkelt glad av att umgås med  
Oscar.
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Namn: Oscar Wetterlund 
Ålder: 26 år 
Familj: Mamma Annika och lillebror 
Gustav 24 
Bor: i egen lägenhet i Johannelund i 
Hässelby
Intressen: bada, spela bowling och 
boccia
Blogg: Oscar har en egen blogg där 
han berättar om sig själv och sitt liv: 
https://oscarwetterlund.blogspot.
com
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