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Personal och organisation för kollo 2023 
Organisationen för kollo 2023 består utav av ett gäng med många års erfarenhet av kollo. De stora förändringarna i 
organisationen är att Frida Sundin kommer vara föreståndare på Akka. Azer Maric kommer tillbaka som 
föreståndare för Djuprämmen. Daniel Hermansson får fokusera på en gård dvs Udden och så klart så är Håkan 
Karlsson föreståndare i köket.  
 
 

Azer Maric kommer vara föreståndare på Djuprämmens kollogård. Azer har varit kollobarn, 
kollopraktikant, kolloledare samt 2021 biträdande föreståndare på Djuprämmen och även under 
2022 föreståndare på Udden. Azer kommer jobba heltid på kontoret från och med januari 2023. 
Förutom att jobba med förberedelserna för Djuprämmens kolloverksamhet inför sommaren så 
kommer även Azer vara ansvarig för samtlig informationsinhämtning vad gällande de barn som 
ska åka på kollo som behöver olika typer av stöd. Azer kommer även ansvar för att se till att 
samtliga hälsodeklarationer kommer in till oss från vårdnadshavare. 

 
 
 
Frida Sundin kommer vara föreståndare för Akka kollogård. Frida kommer jobba heltid på 
kontoret från och med mars 2023 för att ha god tid för att förbereda Akkas 
kolloverksamhet inför sommaren. Frida har varit kolloledare under många år och de två 
senaste somrarna har Frida provat på olika delar i föreståndarskapet på Akka kollogård.  
 
 
 

Daniel Hermansson kommer vara föreståndare på Uddens kollogård. Daniel har under flera år 
varit föreståndare både på Udden och Akka. Daniel kommer även jobba med att stötta och 
coacha de övriga föreståndarna. Främst då föreståndaren på Akka. Detta eftersom Akkas och 
Uddens verksamheter har en del likheter samt har liknade administration. Daniel kommer 
tillsammans med Joel Fänge vara ansvarig för rekrytering av personal inför sommaren. 
 

 
 
Håkan Karlsson kommer vara föreståndare i vårt kollokök. Håkan har nu jobbat två 
somrar som kökschef. Tanken är att Håkan ska fortsätta utveckla vårt kollokök både 
vad gällande kosten och arbetsmiljön i köket. Eftersom Håkan jobbar heltid på 
kontoret så jobbar ha även med marknadsföringen vad gällande rekrytering av 
personal. Vilket betyder att han under en stor del av tiden innan kollosommaren är på 
resande fot runt om i Sverige för att hitta bra personal. 
 
 
 

Joel Fänge kommer vara verksamhetsansvarig. Joels roll kommer vara inriktad på att coacha och 
leda Utepedagogiks föreståndare och stödja dem i deras arbete som föreståndare. Främst då i 
deras planering innan sommaren, genomförandet under sommaren samt uppföljning och 
utvärderingen efter sommaren. Förutom detta kommer han även ansvara för de olika 
fastigheterna samt kontakter med kommuner, stadsdelar, vårdnadshavare etc. Joel kommer även 
vara huvudansvarig för när vi har hämtning och lämning av deltagare i Stockholm. 
 

 
 
 
 

mailto:info@kollosommar.se

