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En solskenshistoria  

- ett skrivande vinterliv på solkusten! 
 
Är dina läsare sugna på att läsa om hur man kan berika sitt liv som pensionär 
med skrivande och värme? 
 
 

Tina Krantz är ung pensionär, sugen på livet och gör vad hon 
kan för att njuta av det. En passion som följt henne genom livet 
är skrivandet. Det är inte lätt att förena skrivandet med 
yrkesliv och familjeliv. Tiden räcker inte till. Resandet är 
också ett av Tinas stora intressen. Hon har tillsammans med sin 
man gjort många resor i olika världsdelar som Europa, Asien 
och USA. Nu när båda är pensionärer och styr över sin egen 
tid har de valt att bo halvårsvis på spanska solkusten. De reser 
i oktober och kommer hem till Sverige när våren nalkas i april. 
Det ger stor frihet att kunna promenera efter stranden varje 
morgon, läsa på terrassen och spela golf även under 

vinterhalvåret. Resandet har också gett många nya vänner. Datorn är självklart 
med för att hålla kontakt med vänner och familj hemma. En och annan skriven rad 
plitas också ner. 
 
I år blir det annorlunda för Tina, det blir mer skrivande. Hon 
är anmäld till en distanskurs i kreativt skrivande, ”Rivstarta 
ditt skrivprojekt!”. Under sin vistelse i solen får hon 
inspiration och övningar via mejlen som hon kan använda för 
att komma igång med ett skrivprojekt. Under tiden i solen 
kommer hon hitta sin projektidé, påbörja skrivprojektet, lära 
känna sig själv som skrivande person och hitta rutiner för sitt 
eget skrivande. För att säkra resultaten ingår också 
coachning, handledning samt läsning av den skrivna texten av 
kursledaren, Jeanette Niemi. Nu kan hon leva ett vardagsliv i 
sol och värme samtidigt som hon får hjälp att förverkliga sina 
skrivdrömmar! 
 
Pensionärslivet i kombination med de digitala möjligheterna erbjuder stora 
möjligheter att förverkliga sina drömmar. Dagens pensionärer är pigga och lever 
aktiva, mobila liv. Efter ett långt liv har de mycket att berätta och fortfarande 
drömmar kvar att förverkliga. Tina inspirerar fler till att göra det!  
 
Tina och Jeanette berättar gärna mer om skrivlivet på spanska solkusten för dina 
läsare och delar med sig av sin erfarenhet om hur man kan göra det möjligt.  
 


