
 

DET HÄR KAN 
VI VARA RIKTIGT 

STOLTA ÖVER!

Intervjuer  Insändare  Noveller  Dikter  Min drömskola

Kulturtidning
av och för
barn & ungdomar
på Norra Hisingen

Nr 3
juni 2015



Tidningen Made in Tuve ges ut 
av Författarcentrum Väst med 
stöd av Göteborgs Stad Norra 
Hisingen och Göteborgs Stad 
Social resursförvaltning. Tidningen 
distribueras gratis till samtliga elever 
mellan 10 och 13 år i Tuves skolor.

Chefredaktör/ansvarig utgivare
Homeira Tari, 070 751 64 28
homeira.tari@madeinbacka.com

Redigering & grafisk form
Stefan Eliasson, 0739 19 14 12
stefan@eliassoninformation.se

Administration
Majvi Liljegren
majvi.liljegren@forfattarcentrum.se

Tryck
Billes

Hemsida
www.madeinbacka.com
Ansvarig: Sahar Amini

ISSN 2000–4605

Nr3 2015

2

FO
TO

: A
ZR

A
 YA

G
C

I

Våren är här med den nyhetsglädjen att 
Västra Götalandsregionen har gett Made in 
Backa ett stipendium för mänskliga rättighe-
ter vilket ger oss glädjen att vi har gjort bra av 
oss. Bra jobbat alla fina barn och ungdomar i 
Norra Hisingen!

Tillsammans med Aman Temesgen och 
Azra Yagci var jag  i Vänersborgs kommun-
hus och tog emot stipendiet som är 33 500 
kr. Aman höll ett väldigt bra tal om Made in 
Backa inför över 100 politiker.

– Made in Backa har gjort oss trygga. 
Den har förändrat oss, därför ska den inte 
bara finnas i Norra Hisingen. Vårt mål är 
att Made in ska finnas i hela Sverige, sa han 
bland annat.

Stipendiet kommer att gå till olika barn– 
och ungdomsprojekt, som vi kommer att 
berätta mer om i kommande nummer av 
tidningen.

Så mycket vi har gjort…
Maskrosor ler glada, täcker marken och 
sprider sig överallt liksom vi som växer med 
språk, kunskap och kärleken i det fina områ-
det, Tuve.

Under vintern har elever i klass 5AB från 
Gunnestorpsskolan deltagit aktivt i skrivkur-
ser, föreläsning och författarbesök och skapat 
många intressanta texter. Det är journalisten 
Anna Walin och författarna Ingela Johans-
son och Peter Gissy som hållit i de kurserna. 

Författaren Namdar Nasser har också varit 
på besök och pratat om sin nyöversatta bok, 
Papegojan och Köpmannen, en berättelse ur 
Rumis masnavi. Nilofar Saberi från Backa 
har också haft föreläsning om rasism och 
antirasism. Några andra ungdomar Linnea, 
Ella och Esma från Backa har varit i Tuves 
bibliotek och fritidsgård och gjort intervju 
om Tuverådet och några bibliotekarier.

Ungdomshandsledaren Panteha Milani-
nan, som jobbar på Tuves fritidsgård, har va-
rit kontaktperson för Made in Tuve och haft 
ansvar för några ungdomar som jobbar under 
helger med Made in Tuve och hjälpt dem att 
göra reportage om bland annat en skidresa 
och om Nabila Ibrahim Fattahs föreläsning 
som ni kan läsa på Made in Backas hemsida. 

Tack!
Till sist vill jag tacka lärarna Robin Czuczu-
ka och Kristijan Manakovski på Gunnestorp 
och Panteha Milanian för ett gott samarbete. 
Bra jobbat!

PS! Ett extra stort TACK till Västra Göta-
landsregionen för ert fina stipendium!

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

Made in Backa fick stipendium
för mänskliga rättigheter!

Stipendiet på 33 500 kr är ett bevis på att Kommittén för rättighetsfrågor i Västra Götaland anser att Made 
in Backa gör ett  bra arbete för att främja mänskliga rättigheter. Glada och stolta mottagare, frv Homeira 
Tari, Aman Temesgen och Azra Yagci.
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Solen lyser fram! 

Snön har smälts i markens kalla kropp,

växter reser sig ur marken och blomstrar,

även om de mörka och gråa molnen skuggar,

även om de små och stora stenarna står i vägen

även om livet är då och då ris och ros.

Våren är här!

Klass 5AB i Gunnestorpsskolan har skrivit 
nästan allt i det här numret. De här är 
några av skribenterna: stående fr v Mo-
bina Ahmadi, Oliver Olofsson, Za Len Sui 
Za Hau,  Casper Henberg och Mona Adan. 
Längst fram Rasmus Johansson, Ismahan 
Abdulkadir Mohamed och Lara Baban.

Vi har intervjuat
…Panteha Milanian,

ungdomshandledare
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Panteha Milanian är 29 år 
och född i Kalmar i en familj 
med rötterna i Iran.  När 
Panteha var 6 år flyttade 
familjen till Bergsjön i 
Göteborg och tre år senare 
flyttade de till Majorna där 
hon växte upp. Idag bor hon 
i Partille.

Vad jobbar du med och hur länge har du 
jobbat med det? 

Jag jobbar just nu som ung-
domshandledare på fritidsgår-
den i Tuve och även i Backa på 
Norra Hisingen och jag älskar 
mitt jobb. Jag har jobbat med 
detta i cirka sex år.

Hur kom det sig att du ville bli ung-
domshandledare? Är det något du alltid 
velat bli?

Det var inte riktigt planerat 
att bli det. Jag hade planer på 
att starta eget företag och det 
alltid har varit mitt mål. Men 
jag fick jobb redan sista året på 
gymnasiet och det blev en be-
kväm väg in i arbetslivet. Jag 
började jobba inom cafébran-
schen och blev utbildad som 
barista. Så småningom fick 

jag även chansen att driva ett 
konditori under en period och 
därefter ville jag jobba ihop 
pengar för att kunna starta 
ett helt eget café. Jag har även 
haft eget bolag som bisyssla 
inom eventbranschen så min 
kunskap är bred.
Att bli ungdomshandledare 
var väldigt oplanerat. Som 
sagt så ville jag jobba ihop 
pengar till ett eget företag och 
sökte ett tillfälligt nytt jobb så 
när en vän tipsade mig om ett 
vikariat på Brunnsboskolan 
passade jag på att söka. Där-
efter hamnade jag där jag är 
idag.  Jag trivdes med att jobba 
med ungdomar så jag valde att 
fortsätta med det. Men man 
vet aldrig, kanske det blir eget 
i framtiden ändå.

Har du några mål du vill hjälpa ungdo-
mar med? I så fall vad?

Ett av våra mål är ju att 
skapa en meningsfull fritid 
för ungdomar som vi jobbar 
med och jag försöker ständigt 
skapa relationer till ungdomar 
och barn både på fritidsgår-
darna men även utanför. Jag 

vill att de ska se mig som en 
möjlighet, någon slags hjälp, 
stöd och trygghet. Att de ska 
kunna se mig som ett slags 
verktyg för att hjälpa dem 
utifrån deras olika behov och 
intressen.

Har du uppnått några mål hittills?
Jag uppnår mål varje dag bara 
genom att bygga bärande re-
lationer, som är det viktigaste 
i vår yrkesroll. Genom det 
har jag hjälpt ungdomar till 
att vilja vara mer engagerade 
och delaktiga. Det bidrar till 
att de blir mer självständiga, 
vilket är ett av mina mål.

Berätta lite om din fritid!
Jag har ett stort intresse för 
shopping samt att resa. Jag 
älskar att resa och försöker 
göra det minst två gånger per 
år och minst en av resorna 
måste vara solsemester. Jag 
älskar olika kulturer och att 
upptäcka nya platser och lära 
känna nya människor. Jag lyss-
nar på musik och umgås med 
min familj och mina vänner.

Åsa Skillryd
Ung helg
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”Jag vill vara 
ett stöd och 
ge trygghet”

Pysslare på Tuves fritidsgård, fr v Nina Hennis, Panteha Milanian, Sofia Petersson och Navid Kavarizadeh. Till höger 
(och skymda) sitter Josefine Malmros, Linda Tawil och Nick Hemmati.
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Frågat på fritids 
ella och linnea har varit på 
Tuve fritidsgård och intervjuat 
Karl, Melina, Mona och Casper.
Alla är 11 år och säger att de kän-
ner sig mycket trygga på fritidsgår-
den och alla håller med om att de 
är bäst! 

Tycker ni att det gör någon skillnad att 
vara här för er personligen?
– Ja, för man får träffa både gamla 
och nya vänner. 

Finns det något ni vill göra som ni har/
eller inte har gjort än?
Vi har haft fotbollscup men vi 
har inget problem med att göra 
om det. Och vi vill till Åbybadet, 
Liseberg och Laserdome också.

Vad vill ni jobba med när ni blir äldre?

Mona: Jag vill bli veterinär eller 
gymnast.

Melina : Jag vill bli gymnast. 

Karl: Jag vill bli fotbollsproffs eller 
mäklare. 

Casper: Jag vill bli fotbollsproffs 
eller musikproducent.
Båda killarna vill bli tjejtjusare 
som Sune.
Ella Balazsi och Linnea Larsson

Backa fritidsgård
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Jenny Åkesson är född i 
Varberg, är 38 år och fyller 
år 13 september. Hon 
arbetar sedan augusti 2014 
som enhetschef för Kultur 
och Fritid i Norra Hisingen. 
Hennes ansvarsområden 
är fritidsgårdarna i Tuve, 
Säve och Kärra samt 
Kulturpunkten i Tuve. 

Jenny började sin yrkeskarriär som 
språklärare, men vidareutbildade 
sig sedan till EU–projektsam-
ordare och började arbeta som 
utvecklingsledare EU i stadsdelen 
2009.

Jenny har två barn, Valdemar 
och Arvid, och har alltid varit 
engagerad i deras fritidsintressen 
både som gymnastikledare när de 
var små och nu som föräldrarepre-
sentant för deras fotbollslag ÖIS. 

På sin fritid läser hon mycket 
böcker, all slags litteratur men 
helst biografier. Jenny styrketränar 
när hon hinner.

Det som Jenny blir störd av är 
själviska och stökiga personer.

Vad fick dig att börja arbeta som 
kulturledare?

Jag har alltid tyckt om att 
arbeta med ungdomar och när 
jag fick möjligheten att arbeta 
som enhetschef för Kultur och 
fritid här på Norra Hisingen 
kändes det som ett självklart 
val. Nu har jag möjligheten att 
tillsammans med ungdoms-
handledarna och ungdomarna 
arbeta för en meningsfull fritid 
för alla.  

Vad är det bästa med ditt jobb?
Möjligheten att kunna på-
verka och göra skillnad. Jag har 
fantastiska medarbetare som 
brinner för sitt arbete. Min 
drivkraft är just ungdomshand-
ledarnas och ungdomarnas 
engagemang och positivitet.

Vad är mindre bra med ditt jobb?
Maktlösheten av att inte 
kunna förändra vissa saker 
tillräckligt snabbt. Och vissa 
administrativa delar av jobbet 
hade jag väl kunna tänka mig 
att avstå från : ).

Vad säger du om alla skottlossningar 

som sker bland våra ungdomar?
Det är fruktansvärt. Speciellt 
den oro som sprider sig bland 
våra ungdomar som får uppleva 
detta. Tillsammans måste vi 
fokusera på och arbeta för att 
uppnå vår vision.  
”Kultur och Fritids vision i 
Norra Hisingen är att erbjuda 
mötesplatser för alla där en 
bred kultur produceras och 
konsumeras och som bidrar 
till att skapa glädje och ett 
livslångt lärande samt att skapa 
goda uppväxtförhållanden 
och utjämna livschanserna i 
stadsdelen”.  
Det är ett pågående och lång-
siktigt arbete där alla måste 
bidra och vara delaktiga.

Som chef för en fritidsgård vad vill du 
förmedla för budskap till ungdomarna?

Fritidsgårdarna är till för 
alla och det är ni ungdomar 
som genom engagemang och 
delaktighet formar innehål-
let.  Ni vet bäst vad som är en 
meningsfull fritid för just er.

Har du något bra minne från er fritids-

gård som du vill dela med dig?
Jag har massor av bra min-
nen redan. Tuve fotbollscup 
i höstas med temat Respekt, 
är ett av alla fina minnen. 
Det var första gången som vi 
arrangerade cupen och det 
blev en mycket lyckad dag och 
jag ser redan fram emot nästa 
cup. Eller när jag vinkade av 
ett gäng killar från gården som 
skulle åka på erfarenhetsutbyte 
till Spanien är ett minne jag 
sent kommer att glömma. Alla 
samtal jag haft med ungdomar 
på gårdarna betyder mycket 
för mig. 

Om du inte arbetade med detta vad 
skulle du jobba med då?

Ingen aning just nu, jag trivs 
bra med mitt jobb och har fort-
farande mycket kvar att lära 
inom kultur och fritid.  Som 
liten ville jag bli busschaufför, 
vem vet om några år : ).

Skulle du tipsa andra om ditt jobb?
Absolut!

Favoritbok: Narnia
Favoritårstid: Höst 
Favoritfilmserie: Sherlock Holmes 
Favoritfärg: Grön
Favoritmusik: Reggae

Vi har intervjuat
…Jenny Åkesson, enhetschef Kultur och fritid, Norra Hisingen

Målet: En meningsfull fritid för alla

SignalljudeT är tyst ibland. 
Färgen är grå, svart, och blå. 
Den ser ut som ett litet hus, 
fast den är öppen där framme. 
Känslorna på busshållplatsen 
är äckligt och läskigt, på nat-
ten. Det är äckligt för att när 
man sitter ner på bänken så 
är det bakterier och smutsigt. 
Lukten på busshållplatsen är 
äckligt, för det luktar fis ibland 
tycker jag.

Lara Baban

jag tycker att det är väldigt äckligt i busshållplatsen. Det 
är väldigt smutsigt, så jag måste stå ända tills bussen 

kommer. Det stinker också väldigt mycket. Liksom 
avlopp, spya. Det får mig att må illa. Den är väldig 

liten tycker jag. Så många får stå ute och vänta på att 
deras buss kommer.

Leonora Butuci

den är gjord av stål, plast och glas. Den heter Brunneha-
gen. På en busshållplats väntar man på en buss. Folk brukar 

röka där, så det är därför det brukar lukta rök. Det finns en 
reklamskylt där. Man hör bilar som kör.

Jennie Sandin Bakke

den är svart och lite grön och ligger i Tuve, Göteborg. Man brukar hitta ölburkar på marken 
ganska ofta. Hållplatsen ser ut som en box av glas och stål. Det är ganska uttrå-

kande där, när man står och väntar på bussen som kan ta 10-20 minuter. Det 
brukar lukta öl där, men annars luktar den inget speciellt. Det enda 

man hör är bilarnas brum.
Abdurahman Gülec

den är stor utan en sådan bås-
liknande grej. Det luktar avgaser 
så man känner smaken. Det låter 
jättemycket och den är äcklig. 
Det ligger mycket cigaretter 
och snus på marken. Annars är 
det en plattform med en stång 
där det står tiden tills bussen 
kommer, men den visar oftast 
fel. Man kan sitta på en eller två 
bänkar. Marken är någon beige-
liknande färg.

Josef Zoltan

den är till det mesta svart men 
utanför finns ett par bänkar och 
en grön reklamskylt. Det luktar 
mycket bensin för det mesta, 
annars luktar det inte något 
speciellt. Känslorna man har 
där kan vara vilka som helst.Det 
beror nog på vad man ska göra 
där. Om man väntar på bussen 
kanske är man uttråkad och om 
man väntar på någon är man 
kanske upphetsad. Det enda 
man brukar höra där är bilars 
muller.

Casper Henberg

den är svart och ser ut som en rektangel. Den 
har några reklamaffischer. Man hör ljud på en 
busshållplats eftersom det kör bilar och andra 
fordon på vägen. Man använder bussar när man 
vill åka någonstans eller t ex inte har någon 
bil. Det kan vara vilket väder som helst på en 

busshållplats. Det kan vara soligt, molnigt eller 
regnigt. Busshållplatsen är gjord av plast och glas. 

Min drömresa skulle vara och åka på spa med mina 
bästa vänner Amanda och Filippa.

Olivia Leppäkynnäs

den är fyrkantig, och 
har svarta kanter. Just nu har 
reklamen en grön färg. På den 
står det något med eko. Inne 
i “båset” finns det en träbänk 
och utanför finns det två trä-
bänkar till. Doften är inte den 
bästa, för det luktar mycket 
avgaser och bensin.Man kan 
vänta både på bussen, vänner, 
familj eller släkt. Till hållplat-
sen kommer buss 47 och 17. 
Den buss som folk åker i mest 
är nr 17.

Emma Berg Lindgren

den är grå, svart och träbrun på bänkarna. 
Jag vet inte hur den smakar och jag vill inte 
smaka, men jag tror att den smakar äck-
ligt. Busshållplatsen är likkantig och den 
är ganska stor. Det luktar inte så gott där, 
men annars brukar det inte lukta så mycket. 
Man känner sig avslappnad när man är där, 
men man kan också vara spänd eller rädd. 
Busshållplatsen är ful. Jag vill att den ska 
vara rosa och röd, eller svart men annars så 
är den ganska fin men bara ganska. Det enda 
ljudetman hör är bilarna och bussarna. Det 
kan vara regnigt, blåsigt och snö men idag är 
det regnigt. Det är glasrutor 
och stål runt.
Emma Hovde

5AB tycker till om hållplats Brunnehagen
Cigaretter och snus på marken… En box av 
glas och stål… Väldigt äckligt… Ganska fin, 
men bara ganska… Det enda som hörs är 
bilars muller… Doften är inte den bästa… 
Luktar fis… Ser ut som en rektangel…
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Kevin Likwe 
Ung helg, Backa

Za Len Sui Za Hau 
Ismahan Abdulkadir Mohahmed

Tuves fritidsgård
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Jag brukar spela... 
och vara med...

Emma Hovde
Vad tycker du om att göra efter skolan?
Jag tycker om att vara med kom-
pisar.
Varför gillar du det?  
Jo, för att jag tycker det är roligt
Vilken är din favoritmat? 
Pasta Carbonara.
Varför just den?
För att det är så himla gott.
Hur många syskon har du? 
Två. Alexander och Natalie. Alex-
ander är 10 år och Natalie är 6 år.
Vilken är din favoritfilm? 
Twilight.
Varför just den?
För att den är spännande och jag 
har gillat vampyrer sen jag var 
liten.
Vilket är ditt favoritdjur? 
Hund.
Varför just det? Är det något speciellt du 
tycker om djuret?
Det är bara inget speciellt.

Emma Berg Lindgren

Mariella Eloranta
Vad gillar du för sorts musik? 
Lugn musik för att det är bra.
Vad gillar du för artister?
Linus Johansson, för att det är min 
bonusfarbror.
Vem är din favoritskådespelare?
Johnny Depp, för att han är grym.
Vilken är din favoritfilm/ filmer?
Harry Potter och dödsrelikerna del 
2 och Fenixorden.
Gillar du att gå på bio?
Ja, för att det är kul.
Gillar du Harry Potter filmerna?
Ja, för att de är bäst men jag gillar 
inte Harry.

Marcus Bomark

Vad brukar 
du göra efter 
skolan

Za Len Sui Za Hau
Vilka intressen har du?
Att spela fotboll, gymnastik, 
sjunga och dansa.
Varför gillar du att fotboll?
Det är liksom kul att köra med 
sina kompisar.
Hur började du spela fotboll?
Jag och mina vänner ville testa. 
Vad gillar du med fotboll? 
Jag gillar att springa och det gör 
man väldigt mycket i fotboll.
Tror du att du kommer fortsätta med 
fotboll när du blir äldre? 
Jag tror mest nej.

Melina Ahmadi 

Melina Ahmadi
Vad gör du efter skolan?
Jag tränar gymnastik och dansar.
Varför gillar du gymnastik?
För man tränar upp musklerna 
och det är roligt att lära sig nya 
saker.
Hur började du med gymnastik? 
Jag började med att kolla på videos 
och sen ville jag testa så då började 
jag.
Tror du att du kommer att fortsätta med 
gymnastik när du blir äldre?
Ja, det tror jag, för det är roligt.
På rasterna i skolan vad brukar du göra?
Köra gymnastik eller spela fotboll.

Za Len Sui Za Hau

Amanda Frantsi
Hur gammal är du och när fyller du år?
Jag är 11 år  och fyller år den 1 
oktober.
Vad är din hobby?
Innebandy och ridning.
Varför spelar du innebandy? 
För att det är jättekul.
Varför rider du?
Jag tycker det är jättekul och jag 
älskar hästar.
Vad jobbar du med?
4H och elev i skolan.
Tycker du om det?
Att jobba på 4H Kättilsröd är jät-
tekul, men att vara elev i skolan är 
väldigt tråkigt. 
Har du några husdjur?
Nej.
Skulle du vilja ha ett husdjur i så fall 
vilket?
Jag skulle vilja ha en häst eller en 
hund.
Vad är din favoritmat?
Tacos.
Varför tycker du just om den maten?
Allting blir så himla gott tillsam-
mans.
Har du några syskon?
Jag har en storebror som heter 
Alexander.
Tycker du om honom?
Ja, så klart jag gillar honom men 
ibland kan vi ju bråka.

Olivia Leppäkynnäs
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Marcus Bomark
Vad gör du helst på din fritid?
Jag brukar vara med vänner och 
spelar Sims 4 på datorn.
Har du någon hobby?
Jag gillar musikteater, för jag kan 
vara själv där.
Brukar du lyssna på musik, och i så fall 
vilken sorts musik?
Jag lyssnar på lugn musik för att 
jag kan slappna av när jag lyssnar.
Vilken är din favoritbok och varför?
Hunger games, för att den är 
spännande.
Ser du filmen eller läser du boken helst?
Läser helst boken för den har mer 
detaljer i sig.
Vilken är din favoritfilm?
Alla Avengers-filmerna för att 
Black Widow är med!
Om du fick välja ett land på hela jorden, 
vilket skulle du vilja åka till? Och varför?
Amerika, för att det är coolt.
Vilken är din favoritartist, och varför?
Scarlett Johanson, för att hon 
spelar “Black Widow” i  Avengers 
och är bäst!!!

Katerina Magnusson

Lara Baban
Ditt favoritklädmärke?
Gina Tricot
Varför just det märket?
För att kläderna har bra kvalité.
Favoritämne i skolan? 
SO och svenska.
Varför just de ämnena?
För de är roliga.
Går du i någon sport, i så fall vilket?
Nej, för jag vill inte.
Varför inte?
Jag vill, men jag har inte tid för 
det.

Leonora Butuci

Olivia Leppäkynnäs
Vad heter du och hur gammal är du?
Olivia Theresa Leppäkynnäs. 
Jag är 11 år och fyller år den 3 
december.
Var bor du?
I Göteborg.
Har du några syskon? 
Jag har tre bonussyskon. Isabella 
är 8 år, David är 9 år och Francsis-
co är 12 år.
Vilket är ditt favoritämne i skolan?
Idrott. För att jag tycker om att 
springa och röra på mig.
Vad vill du jobba med när du blir stor? 
Vet inte för jag har inte bestämt 
mig än. Frisör skulle jag välja om 
jag fick välja ett jobb.
Har du någon hobby? 
Ridning och dans. Jag började rida 
för jag gillade hästar och det såg 
roligt ut. Min mamma red också 
när hon var liten. Jag började i 
dans för mina kompisar frågade.
Vilket är ditt favoritdjur?
Häst. För att de är söta, stora, 
roliga att gosa med och gulliga. 
Min favorithäst heter Grot. 
Vilken är din favoritmat?
Tacos. För att jag tycker att det är 
nyttigt och jättegott.

Amanda Frantsi

Rasmus Johansson
Gillar du djur?
Ja.
Varför började du gilla djur?
Mitt intresse för djur började när 
jag var liten, då ville jag inte läsa 
en massa sagoböcker utan läsa om 
djur.
Vilket är ditt favoritdjur?
Tiger, snöleopard och noshörning.
Varför är det dina favoritdjur?
Jag tycker att de är vackra och så 
jag vill jobba med utrotningsho-
tade djur när jag blir vuxen.
Tycker du djur är orättvist behandlade?
 Ja, för att djur har inte samma 
rättigheter som människor. Till 
exempel om en människa krockar 
med en älg bryr man sig om män-
niskan och inte om älgen.

Abdurahman Gülec

Emma Berg Lindgren
Vad gör du helst efter skolan?
Jag brukar vara med vänner men 
om jag inte är med vänner så sitter 
jag med Youtube.
Varför? 
Det är roligt.
Vad äter du efter skolan? 
Macka.
Varför?
För att jag blir hungrig efter 
skolan.
Vilket eller vilka ämnen i skolan gillar 
du?
Jag gillar idrott.
Vad är det som är så kul med ämnet?
Jag tycker det är kul.
Går du i någon sport?
Nej, men jag vill gå i fotboll eller 
gymnastik.
Har du några syskon?
 Jag har två storebröder.
Vad heter de och hur gamla är de?
Alexander och Jesper. Alexander 
är 20 år och Jesper är 22 år.

Emma Hovde

FOTON: AZRA YAGCI

Jennie Sandin Bakke
jennie Sandin Bakke är en tjej på 
11 år som fyller år den 11 maj. 
Hon gillar skolan för att hon lär sig 
många nya saker. Hennes favorit-
ämnen är SO, geografi och idrott.
Jennie gillar idrott för att det är 
jätteroligt med lekar.
Hon gillar SO och geografi för 
att man lär sig om många länder. 
Hon gillar matte minst för att det 
är svårt.
Här ser du hur hon tror att ligger i 
klassen på en skala 1-5: matte 2,5, 
SO 3,5, NO 3, idrott 4,5, Mu 3,
Sv: 3, Eng 3.

Jozef Zoltan

Jozef Zoltan
joSeF är 11 år och fyller år den 
14 januari. Han spelar dator på 
fritiden för att man lär sig mycket 
och det är kul. Han spelar också 
fotboll och schack.
– Det är kul med fotboll för man 
lär känna andra och det är kul att 
spela. Det är också kul med schack 
för man tränar gärna mycket på 
det, och man får massor med 
pokaler.
Josef är bra i skolan. Han är bäst 
i matte för att han har kommit 
längst och att man lär sig mera av 
det.

Jennie Sandin Bakke
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Insändare

Sluta tillverka 
cigarretter 
jag Tycker rökning är väl-
digt fel för att det är dödligt. 
Man kan till exempel få 
cancer. Man får också svarta 
lungor av det. Jag vet hur det 
känns när folk röker, för några 
i min släkt röker, till exempel 
min mamma, min bror, min 
moster och min mormor. Jag 
tycker att de som gör cigaret-
ter och skriver på paketen att 
det är farligt istället borde 
sluta tillverka cigaretter. 

Emma Berg Lindgren

Datorspel är lärorikt
jag Tycker att många föräldrar är rädda för att barn ofta 
spelar på datorn. Man lär sig mer än vad man tror. Ta 
till exempel ett lagbaserat strategispel, man lär sig både 
strategiskt tänkande och engelska. Man lär sig också mer 
när man har skoj. Ta ett till exempel, Sim city. Man lär sig 
bra matematik. Jag vet inte om vissa föräldrar är rädda för 
vad deras barn gör, laddar ner och installerar. Det finns 
också mycket dåligt på internet men det är lätt att undvika 
det. Jag tycker man lär sig mycket av datorspel, framförallt 
fantasi. Det gör man också med TV-spel.

Jozef Zoltan

Bygg en skatepark!
jag Tycker vi ska bygga om skolans 60-meters 
löpbana till en skatepark. Det brukar inte vara många 
där och leka och det är enda stället där vi får åka 
sparkcykel/skateboard/inlines. Så varför inte?! Helst 
ska den vara i betong men ramperna kan vara i trä. 
Gärna ny asfalt också för denna är sprucken och kan 
orsaka skador.

Casper Henberg

jag Tycker att djuren har för lite rätt i samhället. Om man t ex 
tar en artikel om en bilkrock med en älg så skriver man bara om 
människorna och om hur de mår eller om de klarade sig. Ingen 
skriver om hur älgen klarade sig. Detta tycker jag är fel. Vi talar 
om att alla är lika mycket värda, räknas inte djuren då eller?

Utrotningshotade djur är det extra synd om. De måste flytta 
för att människorna jagar dem och hugger ner miljön de lever 
i. Om vi inte agerar mer snart så har vi inte lika fin natur eller 
djur för den delen.

Jag skulle tycka det var bra om vi bevarade de djur och 
naturlivet som vi har idag för om allt detta försvinner så rubbas 
ekosystemet. 

Rasmus Johansson

Mer till skolan,
mindre till försvaret
jag Tycker att staten ska lägga mer pengar 
på skolan men för att de ska kunna det mås-
te de höja skatten och då skulle företagen 
vara tvungna att höja allas löner för att ha 
nöjda arbetare. Men det skulle också leda 
till att företagen sakta går i konkurs, detta 
skulle leda till att fler personer blir arbets-
lösa. Och i Sverige betalar man lite pengar 
till arbetslösa personer. Dessa små summor 
kommer senare bli till enorma summor och 
då kommer arbetslösheten öka. Men för att 
undvika detta så kan staten ta bort pengar 
från försvaret (eftersom Sverige är fredligt) 
och lägga på skolan så att t ex maten blir 
bättre.

Mariella Eloranta

Alla förtjänar 
att få bra
utbildning
deT är nog inte bara jag 
som tycker detta! Jag tycker 
inte utan jag vill att andra 
barn också ska gå till skolan. 
Alla förtjänar att få en bra 
utbildning, jobb, familj och 
barn. Men många accepterar 
inte barnen. Men varför 
inte?! Förstår de inte att de 
förstör andras liv eller rättare 
sagt barnens och föräldrarna 
som kämpar hårt. Det sista 
föräldrarna vill är att deras 
barn inte får bra utbildning! 

Leonora Butuci

Bättre skolgård 
jag Tycker att vi i Gunnestorpsskolan 
borde få en bättre skolgård. De målar 
alltid en liten sol på skolgården som vi 
inte behöver! Jag tycker de borde fixa 
det eftersom vi inte har något att göra.

Abdurahman Gülec

Vi har intervjuat
…Emma Albinsson och Maria Johansson, bibliotekarier i Tuves bibliotek

emma alBinSSon är barnbibliote-
karie. Hon är 36 år och har jobbat i 
Tuve bibliotek i cirka ett år. Hennes 
drömjobb var tidigare att antingen bli 
konstnär eller författare. 

Emma tar oftast emot försko-
leklasser och älskar sitt jobb. Hon 
tycker till och med att det är roligt 
när det händer att barn hoppar, inte 
lyssnar och är högljudda. Men det 
är sällan det händer att det blir så 
stökigt.

Emma tycker jättemycket om att 
läsa bilderböcker. Hon tycker även 
att fler i olika åldrar ska göra det ef-
tersom att hon anser att bilderböcker 
inte är endast för barn. Hennes favo-
ritbok heter ”Vi Springer”. Det är en 
barnbok men hon känner frihet när 
hon läser den och det lättar henne. 
Boken handlar om barn som springer 
överallt, upp till himlen, hoppar upp 
i träd o s v. 
maria johanSSon är 32 år och 
vikarierar på Tuve bibliotek sedan 
2013. Hon tycker att jobba som bib-
liotekarie och har inget annat dröm-
jobb. Maria tror att hon kommer att 
fortsätta som biblitekarie resten av 

sitt yrkesliv. Hon älskar sitt jobb och 
tycker jättemycket om att träffa nya 
människor. Hon gillar förstås att läsa. 
På fritiden är hon med i en bokcirkel 
på där deltagarna har en månad på sig 
att läsa en bok som de sedan pratar 
om. En bok som hon rekommenderar 
heter Americanah av Chimamanda 
Ngozi Adichie. 

Att bli bibliotekarie kräver hög-
skoleutbildning på två till tre år.

– Men att bli bibliotekarie kräver 
mycket mer än så, det krävs kärlek, 
säger båda två.

Man hittar det mesta man söker i 
Tuve bibliotek, från naturböcker till 
barnböcker men ändå är det inte så 
ofta ungdomar besöker bibblan.

De är fyra personer som jobbar 
där och de gillar varandra. De träffas 
sällan på fritiden förutom när de har 
bokcirkel.

Både Emma och Maria är super-
nöjda med att jobba i biblioteket men 
om Emma fick jobba med något an-
nat skulle det vara specialpedagog.

Esma Yurdagül
Backa, Ung helg

Jag har varit i Tuves bibliotek och intervjuat två bibliotekarier. Jag hade 
hoppats få prata med både en manlig och en kvinnlig bibliotekarie men 
den dagen jag var där var båda som arbetade kvinnor i 30-årsåldern. 
Men de berättade att det är ganska stor åldersskillnad mellan dem och 
de andra kollegorna, vilket jag tycker att jättebra. 

Emma med Esma och favoritbilderboken Vi springer.

Maria älskar sitt jobb och att läsa.
Det här  

är en av hennes
favoritböcker.

Djuren har 
för lite rätt

Svårt att få jobb
jag Tycker det är svårt att skaffa jobb. 
Jag tycker det är dåligt att man ska behöva 
vänta i kö på arbetsförmedlingen för att 
få jobb. Många väntar jättelänge, kanske i 
cirka 2-3 år eller mer. Jag känner en person 
som har väntat i fyra år! Det borde inte vara 
såhär.

Melina Ahmadi

Svårt att komma in 
på en aktivitet
aTT VänTa länge på vad man mest älskar 
kan faktiskt vara svårt. Jag tycker att det är 
orättvist att andra får vänta i ett helt år bara 
för att komma in i en sak sedan så kom-
mer man inte in eller att det inte finns fler 
platser för fler. 

Za Len Sui Za Hau 
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Min drömskola

Lärare Alla kändisar. Läxor Två 
läxor varje månad.  Prov Två svåra 
efter fyra månader. Övernatta 
Man ska kunna övernatta i skola i 
3-4 dagar. Mat Skolan bjuder på 
mat och det ska finnas en mataffär. 
Man ska få kebab och tacos varje 
vecka. Man får efterrätt varje fredag. 
Idrott Idrottsläraren ska vara 
Samir Badran. GodIs Man ska få äta 
godis när man vill. MobbnInG Det 
ska absolut inte finna mobbning i 
skolan! Ute Det ska finnas en pool 
och en lång rutschkana. bUssen 
Skolan ska ha egna och snygga bus-
sar. skoLan Ska vara den rikaste, 
största, snyggaste skolan som finns i 
världen. LIte extra Det ska finnas 
en fotbollsplan, simhall, musikhall 
och mycket mer.

Za Len Sui Za Hau
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Avengers
Filmen handlar om sju huvudpersoner 
Hulk/Bruce Banner, Black Widow, Captain 
America, Thor, Iron Man, Hawke och Loke. 
Sedan finns det biroller också Nick Fury, 
Maria Hill och Clouson. S.H.I.E.L.D som 
är ett fredsverk hotas av H.Y.D.R.A som är 
ett dödsverk. Teamet av superhjältar (De sju 
huvudpersonerna längst upp) ska försöka 
stoppa Thors bror, den lömske Loke. Han vill 
ta över världen för att han är avundsjuk på 
Thor för att han kommer att ta över tronen 
efter deras far. Jag rekommenderar den här 
filmen om man gillar action. Jag ger den 5/5 
stjärnor.

Katerina Magnusson
 

The Vampire Diaries
The Vampire diarieS handlar om vampy-
rer. Huvudrollerna är en tjej och två killar. 
De heter i serien Elena (spelas av Nina 
Dobrev) Damon (Ian Somerhalder) och 
Stefan (Paul Wesley). Det handlar om två 
bröder som heter Stefan & Damon, Stefan 
är yngre än Damon. Stefan är 150 år gammal 
och Damon är 180 år. Stefan går i skolan. 
Han går in till rektorns rum och då är Elena 
bakom honom med sin bästa vän Bonnie. 
När han går så ser Bonnie och Elena, Stefan 
och då ser Stefan, Elena och de blir kära … 
Jag tycker om den för den handlar om vam-
pyrer. Den får 5/5 stjärnor.

Lara Baban

Bocker
Eldens hemlighet
Boken handlar om två systrar som heter 
Sofia och Maria. Det var krig i deras 
land så det var svårt för dem att överleva. 
En dag var dem tvungna att flytta från 
deras by med deras mamma, Lydia och 
lillebror Alfredo. Sofia gillade att sy så 
hon träffade en gammal man som hette 
Totio. En dag råkade Sofia trampa på en 
mina som låg på marken. Maria dog men 
Sofia överlevde fast hon hade förlorat 
sina två ben. Jag tycker att denna bok är 
skit bra och den får mig att tänka om. 

Za Len Sui Za Hau 

Säg Alex bara 
Alex
den här Boken är jättebra, den hand-
lar om en kille som heter Alex. Alex är 
ett gatubarn som bor i en ruin med sina 
kompisar och sin flickvän. Denna bok 
är den fjärde i en serie. Jag tycker att 
den här boken är väldigt bra för den är 
väldigt spännande. Jag ger boken 4/5 
stjärnor.

Amanda Frantsi

Eldens Hemlighet
den här Boken handlar om Sofia. 
Hon trampade på en mina som låg 
nergrävd i marken utanför hennes by i 
Mocambique. Sofia finns i verkligheten. 
Hon överlevde och Henning Mankell 
är nära vän med henne. När Henning 
Mankell skriver för barn och ungdomar 
blir det täta lyriska berättelser där livets 
allmängiltiga problem vävs in. Berättel-
ser som talar lika mycket till vuxna som 
barn. Jag tycker det är den bästa boken 
jag läst i hela mitt liv. Jag tycker det för 
att det för att det är en sann historia och 
författaren Henning Mankell beskriver 
så bra så att det känns som att jag är med 
i boken. Om jag ska ge den poäng så blir 
det 5/5 

Mobina Ahmadi

Kortets Hemlighet
Boken handlar om Ella och hennes 
familj som hyr ett torp på landet. Det 
dröjer inte länge innan det börjar hända 
konstiga saker.

Olivia Leppäkynnäs

Spel

Dayan Zhanchi
i julklapp önskade jag mig en ny Rubiks kub 
och det fick jag. Rubiks kub är en kub som man 
vrider fram och tillbaka för att få alla färger på 
rätt sida. Den jag fick är en Dayan Zanchi. Den 
har inga klistermärken utan den är målad med 
färg. Den är jättesnabb och med den gick jag 
från 5 min till 1 min. Den har färgerna gul, vit, 
orange, röd, blå och grön. Jag gillar den och ger 
den 5/5. Jag har löst den ca 200 gånger. Skaparen 
av kuben heter Arno Rubik.

Jozef Zoltan

Film & TVserier

Kub

Captain America,
Winter Soldier
Filmen handlar om en man som heter Steve Rogers 
och en tjej som kallas Black Widow. Tillsammans 
måste dem stoppa en mäktig fiende som Hydra har 
skapat. Denna filmen är väldigt spännande och bra. 
Huvudrollerna i den här filmen är Steve Rogers, 
Black Widow, Falcon. Birollerna är Nick Fury, Maria 
Hill, Bucky och Alexander. Filmen kom ut och visa-
des på bio 2014. Jag ger filmen 5/5 stjärnor. 

Marcus Bomark

Pretty Little Liars
Serien handlar om fyra tjejer som ’’förlorar’’ en vän 
som på riktigt inte är död. Men på Alisons (försvun-
na tjejens) begravning får de alla ett sms från –A. 
Ingen vet vem –A är. Där började allt med medde-
landen. Den är väldigt spännande, man vet inte vem 
som är –A. Jag tycker att den är spännande för allting 
är så hemlighetsfullt. 5/5 stjärnor

Leonora Butuci

The Walking dead
The Walking dead är en serie som handlar om folk 
som ska överleva från zombies som har tagit över pla-
neten. Jag tycker den är jättebra fast den är lite läskig 
ibland. Det dör folk hela tiden nästan. I serien finns 
det en person som dödar (eller försöker) för att själv 
överleva. Det är också väldigt spännande. 

Emma Berg Lindgren

På utsidan ska skolan vara svart och 
inomhus är det bruna träväggar och 
rött fluffigt golv. Det är kristallkronor 
i taket med levande ljus. Matsalen är 
stor med långa bord. Det är trerätters 
lunch/middag. Det är internatskola 
och man är ledig fredag, lördag och 
söndag. Man får åka hem på helgen, 
även på loven om man vill. För varje 
fråga som man svarar rätt på ska man 
få 5 kr. Skolan är rik och det finns 
många små klasser. Man får ett eget 
rum, om man vill får man ett större 
rum och då ska man dela med någon. 
Man ska få yoghurtglass och på 
vintern så ska man få varsin choklad. 
Man får äta och dricka på lektionstid. 
Skolan har bra ekonomi och ger en bra 
utbildning.

Jennie Sandin Bakke
Mariella Eloranta

Min drömskola ska vara som 
Hogwarts: Det ska vara ett slott. 
Man ska kunna magi. Våra lärare 
ska vara Anna, Sofie, Anna-
Kristina, Rickard, McGonagall, 
Lupin, Tonks, Scarlett Johanson 
och Hermione. Vi ska vara 
indelade i elevhem. Maten ska 
trollas fram och det ska vara 
möjligt. Salarna ska vara stora 
och ha den utrustning man 
behöver. Man ska få utöva magi 
utanför skolan.

Katerina Magnusson

Maträtt Kyckling, ris, potatis, 
sallad, pasta, tacos, pizza, fiskpinnar, 
pommes frites, frukter, och det ska 
finnas olika drickor som: coca cola, 
fanta, vatten, och saft. EftErrätt 
Kladdkaka, äpplepaj, och man ska 
få det varje skoldag. LärarE Min 
mamma, Nina Dobrev, Selena Gomez, 
The Vampire Diaries, Pretty Little 
Liars och Ariana Grande. Läxor Man 
får läxor måndagar, onsdagar och 
fredagar, läxorna ska vara matte, bild, 
engelska eller svenska. Man får också 
ha telefoner i skolan!

Lara Baban

Jag vill att min drömskola ska 
ha pizza varje dag till lunch, det 
ska vara kebabpizza. Vi ska ha en 
stor konstgräsplan. Vi ska ha 30 
minuter rast hela tiden. Vi ska ha 
bra lärare som är utbildade. Vi ska 
ha en stor byggnad, vi ska ha Ipads 
och datorer till varje elev, och vi ska 
ha ett ämne som heter SF där man 
spelar Shakes and Fidgets.

Abdurahman Gülec

Lärare Selena Gomez, Nicki Minaj, 
Zalon, Samir Badran, Kristian, alla i 
Pretty Little liars och The Vampire Di-
aries. efter skoLan Man ska kunna 
ha danslektioner, samt sånglektioner. 
Maten Pasta, pannkakor, pizza, ke-
bab. Önskningar Inga viktiga läxor, 
man ska ha dansläxor, musikläxor 
och matte. Alla ska vara snälla och 
ingen ska vara ensam.  torsdagar 
Chilldag. fredagar Kolla på PLL 
och TVD + att många kändisar ska 
komma till oss.

Leonora Butuci

I mIn drömskola ska man få mer tid 
för rast, man ska få vara inne och 
spela data på rasterna. Man ska få 
pannkakor en gång varje vecka och 
Lan:a en gång om månaden. Man 
ska inte få reta andra och man ska ha 
roliga lektioner.

Jozef Zoltan

Min lärare ska vara Ariana Grande. 
Min idrottslärare ska vara Samir 
Badran. Min drömskola ska vara 
världens största, rikaste, roligaste 
och snyggaste skola. Nicki Minaj 
ska vara vår engelskalärare. Alla 
våra lärare ska vara supersnälla. 
Man ska få äta godis på fredagar 
och det är skolan som bjuder på 
godiset. Vi ska ha en stor pool 
ute på skolgården. Vi ska åka en 
lång rutschkana ner till matsalen. 
Rutschkanan är 50 meter lång. Vi 
ska få äta pizza, tacos och hambur-
gare en gång i veckan.

Melina Ahmadi

Min drömskola är en skola med 
jättegod mat, roliga saker man 
kan göra på rasterna. Ett stort 
lek- och busland bredvid skolan 
som man kan vara i när det är 
rast eller efter skolan. Vi ska ha 
två lärare som vi hade i 4:an. De 
heter Sofie och Rikard. Vi ska 
vara två klasser inte 32 elever 
i en klass. Jag ska gå i samma 
klass som mina bästisar. Vi 
ska ha lyxmat i skolan som till 
exempel kyckling och pommes, 
revbensspjäll och pizza.

Anonym

Recensioner

minecraFT är ett känt spel som man kan 
bygga nästan vad som helst på. Jag tycker 
att det är ett extremt roligt spel. Och de 
kommer med nya uppdateringar hela tiden. 
Man bygger saker med fyrkanter eller 
blocks som man kallar det. Jag ger spelet 
5/5 stjärnor. Tidigare ägde skaparen, Mar-
kus Notch Persson, spelet men Microsoft 
köpte mojang som gjorde minecraft för 2,5 
miljarder dollar. Minecraft kom ut 2011 
men började bli känt i betan 2010. Markus 
började bli rik och känd, men senare slu-
tade han med minerat. 

Abdurahman Gülec



Tjuvarna i skogen
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jill och jonaThan har tråkigt. 
De sitter i Jills rum och läser 
serietidningar. Plötsligt hör de 
polissirener utanför huset. Jill 
reser sig och kollar ut.

– Det är kommissarie Berg-
lund, säger Jill till Jonathan. De är 
på väg till Strandvägen.

– Undrar vad som har hänt, 
säger Jonathan.

De sitter tysta en stund.
– Kom, vi följer efter, ropar Jill 

och springer ner för trappan.
Tio minuter senare har Jill och 

Jonathan parkerat sina cyklar vid 
staketet utanför den stora villan. 
Det står fullt med polisbilar runt 
huset. Jill går fram till kommissa-
rien Berglund och frågar vad som 
har hänt.

– Det har varit inbrott, svarar 
han.

Jonathan kommer springande.
– Jag hittade den här bakom 

ett träd, säger han och tar upp 
en mobiltelefon som han ger till 
Berglund.

– Lan, ropar Berglund till sin 
assistent, kolla vem som äger den 
här telefonen.

– Ska bli, svarar Lan.
Efter en stund kommer han 

tillbaka och berättar att den 
tillhör en man vid namn Bruno 
Stenmark.

– Han bor på Strandvägen 40 
och det ligger lite längre upp på 
gatan.

Jill drar med sig Jonathan en 
liten bit bort. Men Jonathan drar 
tillbaka sin hand ur Jills grepp 
genast.

– Jag ville lyssna klart!
– Lyssna, säger Jill tyst – vi går 

till huset och undersöker.
Hennes ton låter så bestämd 

att han inte säger emot. De tar 
sina cyklar och börjar cykla längre 
upp längs gatan. Det har börjat 
bli mörkt och vinden blåser bara 
hårdare och hårdare. Efter några 
minuter så är de framme. Gräset 
är övervuxet och blommorna 
har vissnat. Husets utsida är av 
trä som har ruttnat på de flesta 
ställena. 

– Kom, viskar Jill.
Hon tar ett par andetag och 

knackar. Steg hörs inifrån och 
dörren öppnas. En man med 
rufsigt brunt hår tittar ut. 

– Vad vill ni? grymtar han. 
– Vi ska göra en läxuppgift och 

undrar om vi kan intervjua dig. 
För det är väl du som är Bruno 
Stenmark? undrar Jill.

Mannen står tyst en stund och 
sedan smäller han igen dörren.

– Det är absolut han, säger 
Jonathan.

– Det kanske är han men vi 
måste ha bevis. Kom vi kollar i 
garaget, tillägger Jill.

De smyger sig förbi fönstren 
och springer sedan hela vägen till 
garaget. Det är stort nog för en 
stor jeep eller två mindre bilar. 
Men just nu så står där en gammal 
skroten gul bil med bucklor över-
allt och en stor repa på bakluckan. 

– Kolla in det här, säger 
Jonathan upphetsat och pekar 
på bilens baksäte. Där är en säck 
med saker som blev stulna från 
huset. Det måste vi berätta för 
Berglund, säger Jonathan och går 
mot utgången. 

Nästa dag har polisen omring-
at huset som Bruno bor i. Jill står 
på framsidan medan Jonathan och 
1:an går mot baksidan av huset. 

– Kom ut med händerna på 
huvudet Bruno! Du är arresterad 
för brott på Strandvägen 25, ropar 
Berglund.

Inget händer...
Då hörs ett aj! och sedan en 

dov duns på baksidan av huset. Jill 
försöker ta sig förbi några poliser 
men de håller kvar henne. Hon 
sliter sig loss och springer allt vad 
hon orkar mot den plats hon såg 
Jonathan sist.

När hon kommer fram så ser 
hon att Lan ligger på ett par brä-
dor. Han ser medvetslös ut. Men 
Jill springer bara förbi honom.

Bruno Stenmark har inte sett 
henne än. Han står med ryggen 
mot Jill och försöker hålla fast 
Jonathan som sparkas och slåss i 
luften. Jill ser skräckslaget på och 
vet inte vad hon ska göra. Plötsligt 
får hon en idé.

Hon springer med full fart på 
Bruno. Precis när han ska ta fram 
en kniv, slår hon omkull honom 
och börjar slå och sparka överallt 
som hon kan komma åt. Jonathan 
kravlar sig upp och springer det 
snabbaste han kan till Berglund.

– Du måste hjälpa Jill, säger 
Jonathan. 

Bergkund tecknar åt tre poliser 
att följa med honom till baksidan 
av huset. Lan har vaknat och ser 
sig omkring, så plötsligt ser han 
Jill och Bruno. Han försöker resa 
sig men kan inte, han är för svag. 
Det enda han kan göra är att ropa 
på hjälp men han hinner inte ropa 

för i nästa ögonblick kommer 
Berglund och tre andra poliser 
inrusande på bakgården. Bruno 
tar tag i Jills nacke.

– Släpp flickan! säger Berglund 
hotfullt.

– Inte förrän jag får gå, svarar 
Bruno lugnt.

Jonathan har stått bakom ett 
träd och hört alltihop men när 
han ser Jills smärtfulla ansiktsut-
tryck blir det bara för mycket för 
honom. Hon har hjälpt honom i 
många svåra situationer, men nu 
är det hans tur att hjälpa Jill.

Jonathan hoppar fram och tar 
tag i Brunos ben så att han tappar 
balansen och faller framlänges. 
Jill hoppar undan så att hon 
inte ska bli mosad av Berglund 
och springer mot de två andra 
poliserna som inte har gått för att 
hjälpa Lan. Berglund lyckas sätta 
dit handbojarna och reser sig igen. 
Jill springer fram till Jonathan 
och kramar honom hårt. Berg-
lund kommer fram till dem. 

– Bra jobbat, säger han. Ni 
kommer att hamna på förstasidan 
i tidningen för er insats.

Alla tre kollar på varandra en 
stund och sedan börjar de skratta. 

Några dagar senare sitter Jill 
och Jonathan i Jonathans soffa 
och kollar på nyheterna. Där 
rapporteras om två barn i tolv-
årsåldern som hjälpt polisen att 
hitta en efterlyst inbrottstjuv

Plötsligt hörs polissirén. De 
kollar på varandra och ler. Nu vet 
de vad de måste göra. Jonathan tar 
sin kamera och de springer ner för 
trapporna och ut på gatan. Där 
står Berglund och väntar på dem. 

– Vad har hänt? undrar Jill.
– En maskerad man och 

kvinna har rånat en bank här i 
närheten. 

– Det låter som ett fall för 
oss två! säger Jonathan och ler 
menande mot Jill. 

Hon ler tillbaka och de sätter 
sig i polisbilen. 

KAPITEL 1

deT är en Varm sommardag i 
mitten av juli. Milla och kompisen 
Peter njuter av sommarlovet i Mil-
las nya pool. Allting är fridfullt 
och skönt men Milla tycker inte 
om det!

– Det händer ju ingenting, det 
är så trist, säger hon och slår med 
handen i vattnet.

– Ska vi fika då? frågar Peter 
för att få slut på Millas gnällande.

Det tycker Milla är ett bra idé. 
De tar saft och kakor och sätter sig 
på Millas altan. Allt är tyst tills 
Peter hör ett konstigt ljud från 
skogen bredvid. Det låter ungefär 
som när man slår metall mot sten.

– Hörde du det? frågar Peter.
– Nä vadå? svarar Milla.
– Följ med bara, säger Peter.
Väl inne i skogen hör de fler 

ljud.
– Ducka! viskar Peter och 

slänger sig bakom en mossig sten...
I sista sekund lägger sig Milla 

ner på marken. 50 meter längre 
fram står två starka män med 
rånarluvor. En av dem håller i en 
spade och den andra i en svart 
väska full med pengar.

KAPITEL 2

– Vad ska vi göra, viskar Peter.
  – Jag vet inte, viskar Milla 

tillbaka.
  – Ska vi ringa polisen?
Milla rycker på axlarna. De 

smyger sig närmare. När de är så 
nära att de kan höra männens 
röster säger mannen med spaden:

– Hörde du något?
– Nej, hörde du? frågar den 

andre.
– Äsch, jag inbillar mig säkert.
Plötsligt hoppar mannen med 

spaden på Peter och håller fast 
honom.

–SPRING MILLA, SPRING! 
lyckas Peter få fram.

 Milla springer ut ur skogen 
och tillbaks till huset. Hon 
rusar fram till mobiltelefonen 

på köksbänken och knappar in 
112. Efter ett par signaler svarar 
en kvinna. Efter en stund skickar 
kvinnan ut en polisbil och efter 
drygt tre minuter hörs sirenerna 
från polisbilen. Bilen dundrar in 
på infarten. Milla springer ut för 
att möta upp dem.

– Följ efter mig! säger Milla.
De springer in i skogen.

KAPITEL 3

När polisen kommer fram till 
tjuvarna har de bundit fast Peter 
vid ett träd.

Bovarna försöker rymma men 
polisen lyckas fånga dem.

Milla knyter upp repen som 
Peter är bunden med.

– Tack Milla, säger Peter.
– Jag var så orolig, säger Milla.
Båda ler mot varandra.
– Ska vi gå och bada?
Milla nickar.
De följer polisen, som har satt 

handbojor på bovarna, tillbaks till 
huset.

– Vi får tacka för hjälpen, de 
här tjuvarna  har vi jagat länge.

Milla och Peter ler. De vinkar 
till polisen och går tillbaka till 
Millas pool.

– Är du nöjd nu? frågar Peter.
– Japp, så nöjd att det räcker 

hela lovet, svarar Milla skrattande.
Casper Henberg

KAPITEL 1

klara och kajSa är bästa vän-
ner. De har en klubb som handlar 
om att fånga skurkar och lösa 
brott. Men Bolliborg är en lugn 
stad så det händer inte så mycket 
där. Klara och Kajsa kollar på 
nyheterna att det har skett en 
stöld på polisstationen. Skurkarna 
har tagit bevis från ett tidigare 
brott som polisen inte har löst. De 
tänker att det här är ett lysande 
tillfälle att visa upp sin klubb.

KAPITEL 2

Det är sista dagen i skolan sedan 
ska 4A ha sommarlov. Deras sista 
lektion är bild och det är Klara bra 
på. Nu är lektionen slut.

– Ska vi gå till polisstationen, 
frågar Klara.

– Ja, det är klart vi ska, säger 
Kajsa.

När de kommer till polissta-
tionen går de in till polischefen 
Anna Bolli.

– Hej mina favoritdetektiver, 
säger Anna.

– Hej, säger Klara och Kajsa i 
mun på varann.
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– Vi hörde att era bevis från 
bibliotekstölden är borta, säger 
Klara.

– Vi undrar om vi kan få leta 
efter beviset, säger Kajsa.

– Ja, det klart ni får det, säger 
Anna.

Klara och Kajsa går runt inne 
på polisstationen, de letar och 
letar och efter två timmar så hittar 
Klara en plånbok. Den måste 
komma från skurken tänker Kaj-
sa. För den kan inte vara någons 
som jobbar här. 

– Anna Anna!!! Vi har hittat 
en plånbok och vi tror att den är 
från skurken som heter Figgaro 
Bagettbro, säger Klara och Kajsa.

Nästa dag cyklar Klara till Kaj-
sa  och så kollar de upp namnet.

KAPITEL 3

Han bor i Bolliborg på samma 
gata som Kajsa. De cyklar dit och 
spionerar på honom. Efter en 
kvart så ser han dem.  Då springer 
han till sin bil och börjar åka mot 
en sjö. Klara och Kajsa följer efter 
och gömmer sig. De ringer polisen 
och får veta av Anna att bilarna 
inte funkar.

– Men ta polismotor-
cyklarna, säger Kajsa.

– Bra, det gör vi! 
Försök att hålla honom 
kvar. Var är ni?

– Vindsjön, svarar 
Kajsa.

Efter en stund 
kommer några 
kompisar till skurken. 
De sätter sig i en bil 
och ska just åka när 
polisen kommer. 
Skurkarna hoppar ut 
ur bilen, fast polisen 
fångar dem.

Senare, på polis-
stationen:

– Tack för er 
hjälp, säger Anna.

– Varsågoda, 
det är bara kul att 
hjälpa till, säger Klara.

I tidningen står det om Klara och 
Kajsa som löste ett brott. Det visade 
sig att de som stal bevisen var de som 
stal från biblioteket för en vecka sen. 
Klara och Kajsa är nu stadens hjältar!

Emma Berg Lindgren
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KAPITEL 1

Simon och linda sitter i 
Lindas rum och har tråkigt…

– Vad ska vi göra? frågar 
Simon

– Sch! säger Linda.
– Vad är det?
– Hör du inte?
– Nej, vadå då? frågar 

Simon.
– En brandbil och en 

polisbil åker iväg mot skogen, 
säger Linda

– Oj, ska vi cykla efter för 
att se vad som har hänt? säger 
Simon.

– Bra idé!
Linda och Simon går ut 

och tar sina cyklar och börja 
cykla efter bilarna. De ser rök 
komma upp från skogen.

– Jag tror att det har brun-
nit, säger Simon.

– Det var kanske därför 
brandkåren kom, säger 

Linda.
Linda och Si-

mon cyklar vidare 
mot bärskogen. 
När de har cyklat 
en bit så är de 
framme i bärsko-
gen. Där ser de 
polisen Anders.

KAPITEL 2

– Vad har hänt 
här? frågar Simon 
Anders.

– Någon har 
campat men glömt 
att släcka brasan 
under natten, svarar 
Anders.

– Men familjen 
Pettersson bor ju 
här i närheten, säger 
Linda.

– Som tur är 

så har inget hänt dem, svarar 
Anders.

Simon går fram till de 
brända tälten och försöker 
hitta några ledtrådar från skur-
ken. Där ser han en plånbok. 
Han ropar på polisen Anders. 
Linda rusar fram till det 
brända tältet.

– Vad är det? frågar Anders.
– Skurken har tappat sin 

plånbok när han stack!
Anders tar plånboken och 

öppnar den, där inne ligger en 
legitimation. På den står det 
Jonathan, 17 år, och att han 
bor på Vallegatan 32. Anders, 
Linda och Simon sätter sig i 
Anders polisbil och åker genast 
till Vallegatan 32. Det tar dem 
ungefär 15 minuter. När de är 
framme så knackar de på hos 
Jonathan. Han öppnar dörren 
och ser väldig rädd ut.

KAPITEL 3

– Vad vill ni? frågar Jonathan.
– Konstapel Anders här vill 

ställa några frågor till dig!
– Okej, säger Jonathan.
– Kom till polisstationen 

klockan 14:30 imorgon, säger 
Anders.

– Får vi också komma? frå-
gar Linda.

– Ja det är klart! säger 
Anders.

Efter det går Simon och 
Linda hem. Nästa dag möts de 
utanför Lindas hus klockan 
14:30. De börjar ta sig fram 
mot polisstationen. De träffar 
Anders och går in på polis-
stationen och börjar prata med 
Jonathan. Anders har ett pap-
per där alla frågor står.

– Var var du tisdagen den 
24 mars? undrar Linda.

– Jag var och campade i 
bärskogen, svarar Jonathan.

– Släckte du brasan efter 
dig? fråga Simon.

Jonathan vågar inte svara. 
Linda och Simon vet att det 
var Jonathan som inte hade 
släckt brasan efter sig.

– Ja det gjorde jag, säger 
Jonathan osäkert.

– Nu ljuger du för att om 
du hade släckt brasan så hade 
det inte börjat brinna!

– Jag vet att jag glömde 
släcka branden fast när jag såg 
att branden spred sig så sprang 
jag därifrån, sade Jonathan.

– Förresten så tappade du 
något när du sprang därifrån, 
sade Simon.

Simon tar upp plånboken 
som han hittade i det brända 
tältet och ger den till honom. 
Simon ger en blick till Anders. 
En blick som betyder ”vad ska 
vi göra med honom?”

– Eftersom branden inte 
var så farlig så åker du inte in i 
fängelset, säger Anders.

– Tack gode gud! säger 
Jonathan.

– Men… Vi kommer att 
ringa dina föräldrar och du 
måste ta några lektioner inom 
brandsäkerhet, säger Anders.

5 veckor senare…
Jonathan har gått på alla 

sina tolv lektioner och han har 
lovat att aldrig göra om det.

Melina Ahmadi

Den farliga skogsbranden

KAPITEL 1                      Hotelser och lögner

hedWig och ida hade precis fått sommar-
lov. De satt på takvåningen och kände solens 
varma strålar på huden. Allt var precis som de 
föreställt sig innan sommarlovets början.

– Titta! sade Hedwig snabbt.
Ida gick fram till henne.

– Vad? frågade hon. 
–Där! Hedwig pekade 

ner på två personer som var 
svartklädda. De stod framför 

en kvinna vid ett hörn där ingen 
annan stod. Hon såg rädd och 
orolig ut. En av de svartklädda 
hade en pistol i handen. Var 

kunde man 
köpa en 

sådan? Det 
var en fråga Ida 

hade hållit för sig själv. De såg 
kvinnan ta upp sin plånbok ur 
väskan. Hedwig fick en stor 

klump i magen, en sådan 
klump som hon aldrig fått 

förut. Kvinnan sträckte 
fram plånboken. En av de 
svartklädda tog den och 
sedan sprang de därifrån. 

Hedwigs klump blev 
större i magen.  Hade inte 

Ida fått en klump i magen? 
tänkte hon.

Hedwig kände sig 

inblandad i allt som hade hänt. De tittade på 
varann med blickar som sade ”Vi säger till 
pappa”. 

Ida öppnade dörren och de gick snabbt 
in. Pappa satt i köket och drack kaffe och åt 
bullar.

– Hej på er, vad har ni gjort idag då? und-
rade pappa.

Ida började berätta allt de sett medan Hed-
wig njöt av sin bulle.

– Vad sägs som att skaffa bevis? frågade 
pappa.

De insåg att de måste skaffa bevis för pappa 
trodde inte på det.

KAPITEL 2                                    Beviset
– God morgon, sade Ida lika glatt som vanligt 
och drog av Hedwig  täcket.

– Vi måste skaffa bevis, sa Hedwig och satte 
sig upp ur sängen.

De satte på sig kläderna, hämtade kameran 
och gick till hörnet där rånarna var igår. De 
gömde sig bakom buskarna och väntade på att 
brottslingarna skulle komma. De väntade i 
mer än en timma och solen brände på axlarna 
och näsan. Ida var bränd, hennes hud var 
känslig.

– Fort! De kommer, tryck på record, sade 
Hedwig.

Ida tryckte snabbt på record-knappen. Det 
var svårt att höra vad rånarna sade. De tryckte 
in en man i hörnet, tog fram pistolen och 
gjorde exakt samma sak som de gjorde med 
kvinnan. De tog plånboken av mannen också.

– Fick du med allting? frågade Hedwig 
upphetsad.

– Mm, svarade Ida.
De tittade noga på filmklippet.
– Perfekt, nu går vi in och visar pappa, sade 

Hedwig.
De gick upp för trappan och in till pappa 

som kollade på tv.
– Pappa vi har bevis, sade Ida stolt.
De gav kameran till honom så att han 

kunde studera klippet väldigt noggrant.
– Hmmm... oj oj oj.. nej, det är inte sant, ni 

har skaffat bevis, sa pappa, som om han inte 
förstod ett dugg.

– Nu måste vi till polisstationen och visa 
det, sade Ida.

 
KAPITEL 3                       Tjuv och polis

Ida, Hedwig och pappa satte sig i bilen och 
körde till polisstationen. När de var framme 
kom en poliskvinna och frågade om hon 
kunde hjälpa dem. Hennes röst var vänlig och 
mjuk men ändå bestämd och det gillade Ida.

– Vi har ett filmklipp på några brottslingar, 
skulle ni kunna ta en titt? frågade pappa.

– Javisst, sa poliskvinnan och började att 
titta på filmklippet.

– Ursäkta mig ett ögonblick…Hon gick 
därifrån med stora kliv och det tog några 
minuter innan hon kom tillbaka.

– Kom med här! sade hon.
De följde efter henne fastän hon gick 

snabbt. Till slut kom de till ett stort rum där 
fångarna var.

Rånarna i hörnet
– Här är brottslingen, sade poliskvin-

nan.
De såg ett ansikte och det var bekant. 

Det var ju …kvinnan som brottslingarna 
hotat! Polisen hade tagit fel!

– Kom med här, det blev nog en 
chock för er, sade poliskvinnan. De gick 
ut ur rummet och så förklarade hon allt.

– De på filmklippet var inte brotts-
lingarna. Hon tvingade sina söner att 
göra det och låtsas hota henne själv för 
att inte bli tagen. Dessutom har vi fått 
väldigt många samtal angående hennes 
söner.

– Jaha, förlåt för besväret. Vi ska nog 
åka tillbaka hem, sade pappa.

Hedwig och Ida kände sig dumma 
men men....

De satte sig i bilen och började köra 
hem. Pappa var varken arg eller besviken 
men inte ett knyst hördes i bilen på hela 
resan hem. När de kom hem så bestämde 
de sig att  för lägga allting bakom sig och 
ha en filmkväll.

Jennie Sandin Bakke

KAPITEL 1

jill och jonaTan sitter i caféet. 
De äter kanelbulle och dricker 
hallonsaft. Plötsligt hör de ett ljud 
utanför caféet, det är polisen!

– Vad är det som har hänt? 
frågar Jill.

– Vet inte Jill, säger Jonatan.
– Vi går ut och tittar, säger Jill.
De går ut och ser att polisbilen 

förföljer en bil.
– Det kanske är en tjuv i bilen, 

säger Jonatan.
 – Ja, kanske det, säger Jill.
Jill och Jonatan har löst brott 

förut. Så det är just därför de går 
till polisstationen. De är som VIP 
där för att de har hjälpt poliserna.

KAPITEL 2

Jill och Jonatan går till polisstatio-
nen och går in i chefens kontor.

– Hej, det är något viktigt jag 

måste säga, säger chefen.
–Vad är det? frågar Jill.
Chefen ser stressad ut och svet-

tas i pannan.
– Jo, det är så att en tjuv har 

stulit en jättedyr klocka som är 
jättekänd i USA, säger chefen.

– Oj! Men är polisen efter den 
personen, frågar Jonatan.

– För vi såg en polisbil som 
förföljde en bil, sade Jill.

– Ja, det är den, säger chefen.
– Vi ska försöka hitta tjuven, 

säger Jonatan. Hej då så länge!
– Hej då, säger chefen med en 

stressad röst.

KAPITEL 3

Jill och Jonatan går ut och pro-
menerar, de ser en man som har 
helsvarta kläder på sig. Sedan ser 
de en klocka, klockan från USA!

Jill och Jonatan ser också att 
mannen går in i ett hus.

– Kom Jill, vi går efter honom! 
säger Jonatan.

– Okej! Kom vi går, säger Jill.
De öppnar dörren försiktigt 

och går in, mannen står framför 
dem.

– Vad gör ni här? frågar man-
nen.

– Inget, säger Jill och Jonatan 
med en svag röst.

– Försvinn! säger mannen.
Jill och Jonatan går ut och 

sms:ar polisen så snabbt som 
möjligt och skriver: Kom! Vi har 
hittat tjuven!

Det tar bara två minuter för 

poliserna att komma, de öppnar 
dörren till huset och griper man-
nen.

– Bra jobbat! säger polisen.
 – Det var så lite så, säger Jill 

och Jonatan

Lara Baban

Den stulna klockan  

Jag tittar ner i marken
Jag fäller en tår
Vill inte gå till skolan
Är det ingen som förstår?

Jina  Hansson

Dikter

Han tittar på marken
det gör ont i magen
Tårar ramlar ner
Han går hem

Antonin Kemalov

du ler
Jag gråter
du sår som du vill
du vinner
Tårarna rinner som 
cirklar på vatten

Emma Larsson

Jag dansar
Jag säger Boom
Jag blir sprallig
Jag bråkar med alla

Kian Keinia

Hatar livet
Varför försvinner inte 
dessa minnen 
Sluta Mobba!

Ismahan Abdulkadir 
Mohahmed
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Noveller

det puttrar i huvudet
Jag vill krossa något
Alla blir lite sura runt om
det kommer rök ur öronen

Simon Hedin
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Vi har intervjuat

namdar naSSer är författare och lärare. Han föddes 
1963 i Iran, i staden Teheran. När han var liten hade 
en hund och när han gick i 5:an skrev han sin första 
dikt. Idag är han 52 år och har bott i Sverige i ungefär 
30 år. Namdar har två barn och två syskon. Hans syster 
bor i Kanada och hans bror bor i England. Han kan 
prata svenska, persiska, spanska och turkiska.

När Namdar var soldat och det var krig mellan Iran 
och Irak lämnade han landet för han inte ville delta i 
kriget. Han var 20 år när han red på en häst över höga 
berg till Turkiet. Han bodde där i två år. Det var hans 
bror som skickade pengar till honom så han kunde 
rymma från kriget. När han kom till Turkiet hade han 
50 dollar=340 kr. Sedan flög han från Istanbul till 
Sverige. Han fick bo i Hallstahammar i en månad och 
sedan gick han i skolan och fick lära sig svenska. Nu bor 
Namdar i Göteborg.

Namdar Nassers första bok heter En enkelresa i ti-

den. Hans mest kända heter ”Dråpliga kulturkrockar”. 
Namdar är också översättare och har bland annat 
översatt en saga om en papegoja och en köpman. Den 
skrevs för över 800 år sedan av en persisk poet som 
hette Jalal al-din Rumi.

Emma Berg Lindgren
Abdurahman Gülec

Antonin Kemalov
Lara Baban

…Namdar Nasser, författare, översättare och lärare

Namdar skrev sin första 
dikt när han gick i 5:an
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när jag hör ordeT SjälVFörTroende så tänker jag på en människa som tror på sig själv och tänker positivt. Jag 
har träffat många som till exempel gjort en teckning som är superfin och sedan säger de: Den här blev så ful.  
Men om jag gör en teckning som inte blir så fin så tänker jag bara att jag ska göra en bättre teckning nästa gång. 
En annan grej är att du ska strunta i vad alla andra tycker och tänker om dig. Du är bra på ditt sätt. Jag lovar!

Jina Hansson Tuves fritidsgård 

Till sist...


