Vilmer på
studsmattan.
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Vilmer – en riktig mångsysslare

V

ilmer har förberett
farfar och faster som bor i Småinför RBU Stockland kommit.
holms besök geI skolan har Vilmer matte som
nom att baka en kladdkafavoritämne
och han berättar att
PROFILEN
ka. Till kakan bjuder han på
de just nu arbetar med multipsitt favorit-te med blåbärsslikationstabellen. Efter skolan
mak. Han tycker om att baka
spelar Vilmer teater via ABF
och det kan man förstå efteroch hans teatergrupp har nylisom kladdkakan är en riktig
gen spelat upp pjäsen De
Bor: i Huddinge.
tiopoängare.
”hjälpsamma” vännerna. TyÅlder: Har nyss fyllt
Rundvandringen i huset
värr kunde de inte spela för
12 år.
börjar med Vilmers rum där
publik på grund av läget med
Skola: I Solfagraskohan berättar att han brukar
Corona.
lan, klass 5A.
leka affär eller bygga lego med Familj: Mamma
lillebror Elis. Vilmer och Elis
ETT AV VILMERS stora intresse är
Anna, pappa Anton,
leker väldigt bra ihop även om storebror Albin 13 år, att cykla och tack vare mycket
de, precis som alla syskon, blir lillebror Elis 6 år och
träning, via FUB:s projekt Jag
osams ibland.
kan cykla, lärde han sig att cykkatten Rost.
Tillsammans med lillebror
la på en tvåhjuling nu under
Intressen: Baka,
Elis 6 år, storebror Albin 13 år, spela teater, cykla
våren. Vilmer har alltid tyckt
mamma Anna, pappa Anton
om att cykla och har fram tills
och hoppa studsoch katten Rost bor Vilmer i en matta.
nyligen cyklat på en trehjuling.
villa i Huddinge söder om
Tillsammans med sina kompiStockholm. Tomten, som vetsar Olivia och Alex brukar han
ter mot en grön skog, är full av växthus
cykla på gatan utanför.
och odlingslådor. Vilmer berättar att
Ett annat intresse är att spela Pohan ibland hjälper sin mamma att odla.
kemon och ibland går han iväg för att ta
Mitt på tomten står också en studsmatta
egna pokestop i kvarteret.
där Vilmer och Elis brukar hoppa och
Avslutningsvis berättar Vilmer om
leka ”inte nudda boll”. I leken slänger de
planerna inför sommaren då familjen ska
in fyra-fem stora bollar i studsmattan
åka ner till farfar som bor på ön Hultö i
som de inte får nudda.
Småland. Familjen brukar åka dit om
somrarna där de badar, fiskar och har det
bra. Vilmer och farfar brukar ro ut och
VILMER BERÄTTAR ATT han fyller 12 år om
lägga ut fiskenätet på kvällen och ta upp
en vecka (intervjun var i mitten av maj)
det morgonen efter. Ibland får de napp
och då ska han fira med tårta. Firandet
och då bjuds det på abborre eller något
blir utomhus med mormor, morfar och
annat gott till middag. ●
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