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OMSLAGSBILDEN:  Några av barnen och 
ungdomarna som har varit med och gjort det 
här numret av Made in Backa.
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– Ja, det vill vi! svarade många barn.
Det får ni gärna vara, men med språk och kunskapens makt. Det är det som kan 
lyfta dig så högt du vill, det är det som kan ge dig viga vingar, vingar som flyger 
dig dit du vill. Men utan språk och kunskapens makt är du bara tunn tuff, svarade 
jag.

Sommaren har varit fylld av barn – ungdomars glädje, busiga lek, skratt och 
prestation i skrivandet och lärandet. I år som alla tidigare år ordnade vi olika 
aktiviteter för barn– ungdomar, i Backa Röd, fast i en annan lokal, Hisingens FC 
klubb.

Tillsammans med arbetskamrater och våra unga sommararbetare ordnade vi 
många olika aktiviteter, fotboll, spel, midsommarfirandet, grill, föreläsningar, de-
batt, skrivkurser, besök på universum, statsbibliotek, näckrosdammen, världskul-
turmuseum, besök av en ledamot från Norra Hisingens nämnd och en författare. 

Över 30 barn – ungdomar med hjälp av Sagopedagogen Inger Duberg, journa-
listen Elin Schwartz och oss skapade de fantastiska berättelser och reportage som 
ni kan läsa i detta nr av Made in Backa. Ett antal ungdomar höll föreläsningar 
om barnens rättigheter och om hur man kan skaffa vänner. Barnen fick delta i 
övningar och berätta för varandra om sina egenskaper. 

Det jag älskar hos barn – ungdomar i område som Backa är schysstheten, den 
unika kärleken, makten i skapandet och sina fina och förnuftiga berättelser. 

Sista dagen ordnade vi en avslutningsfest där tackades barnen med goda saker, 
fina rosor och priser för bästa texter.

Här vill jag passa på och tacka, Jenny Nyass, Anna Jutnäs och elever i årskurs 7 
på Brunnsboskolan, personalen i Hisings Backa FC, Bostads AB Poseidon, unga 
sommararbetare i Norra Hisingen och även mina arbetskamrater för det goda 
arbetet.  

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare
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Vill du vara tuff?
Vill du vara tung?



3Leif Sjöqvist har ofta kallats för 
Backas pappa. Han är 55 år gam-
mal och är fotbollsinstruktör i 
Hisingsbacka FC. Hans mål är att 
de han tränar inte bara ska att 
utvecklas som spelare utan också 
som personer. 

Leif bodde i Redbergsplatsen under sin 
uppväxt men flyttade sedan till Backa. När 
vi frågar honom vad som är den största 
skillnaden mellan Backa förr och nu så 
svarar att det inte är så stor skillnad för-
utom att det har kommit in mer vapen. 

Leif är fotbollsinstruktör sedan 1989.  
När han var ung spelade han inte så 
mycket fotboll utan handboll och basket. 
Om hur han blev fotbollsinstruktör så 
säger han:

– Jag kände att jag var bättre på att leda 
än spela och till slut hände det bara.

Just nu tränar jag klubben Hisings-
backa FC. Klubben bildades 2005, då ett 
lag som hette Hisingstads IS (grundat 
1909) slogs ihop med Backa IF (grundat 
1930).

Leif tränar nu barn från 6 år ända upp 
till seniorer.

Vad har du för mål som tränare?
– Utveckla mina spelare inte bara på 

fotbollsplanen men också utanför.
Hans bästa minne med Hisingsbacka 

FC är när de kom till final i Gothia cup 
2008 (laget han träna var då 12 år gamla).

Leif har ett jobb som habiliteringspe-
dagog och under sin fritid så gillar han att 
läsa och lyssna på musik. För framtiden 
med sitt lag så vill han bara att de ska fort-
sätta vara en bred förening och utveckla 
spelare så att de kan nå toppnivå.     

Dylan Fellous
Songul Yagci

Backa Röd

Leif Sjöqvist

Backas 
”pappa”
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Spelar i Arsenal – drömmer om Real Madrid!
Kristopher Santos Da Graca är 
16 år. Han är född i Backa och har 
spelat fotboll sedan han var 7 år. 
Han har alltid varit en av de bästa 
i sin åldersgrupp. Han har bara ut-
vecklats mer och mer tills en agent 
fick syn på honom och lät honom 
provspela för Aston Villa, Totten-
ham, Chelsea och sedan vidare till 
Arsenals ungdomslag. Han spelar 
även i svenska U16-landslaget.

Kristofers dröm är att spela för 
Real Madrid eftersom han gillar 

laget och hans förebild är Rap-
hael Varan. Han kommer sakna 
Hisings-Backa för han har spelat 
för Backa i flera år. 

Berätta om din familj
Vi är fem personer. Min pappa är 
ursprungligen från Kap Verde och 
min mamma är hälften portugis 
och och hälften kreol. Vi är tre 
bröder och jag är yngst. Jag har 
gått på Brudbergsskolan och 
Skälltorpsskolan. 

 Vad har du för planer?
Nu när jag är i England fokuserar 
på fotbollen. Jag spelar för Arsenal 
U16. Jag har börjat lära känna nya 
vänner och känner mig trygg här. 
Men i början hade jag svårt att 
lämna familjen och mina vänner i 
Backa.  Jag ser mig själv om fem år 
som en bra spelare eller en dålig. 
Man vet aldrig vad som händer då.

Ajob Rada
Backa Röd
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Med stor gLädje tog Peter Nilsson emot 
oss, tre ungdomar från Made in Backa, för en 
intervju.

Peter är uppvuxen i Norrbotten och 
Södertälje. Han är utbildad till lärare men 
han arbetade inte länge som lärare. Han kom 
istället att vara journalist i drygt 20 år. Idag 
arbetar Peter som informatör och utvecklare 
på Författarcentrum Väst (FCV) när han inte 
skriver på sina egna böcker. 
Vad är Författarcentrum Väst?
 - Det är en förening för alla slags yrkesverk-
samma författare, poeter, roman-, fackboks- 
och barn- och ungdomsboksförfattare. FVC 
har runt 325 medlemmar i Västra Götaland, 
Halland och Värmland. Jag satt med i styrel-
sen först sedan fick jag jobb som informatör, 
berättar Peter.

Peter skrev sin första dikt när han gick i 
5:an. Denna kärleksfulla poesi uppmärksam-
made en tjej som var gillad av vår intervjuade 
författare. I några meningar, den långa dikten 
delade han sina känslor till henne på ett 

romantiskt sätt.
Sedan dess har han skrivit både dikter och 

korta och långa noveller. Hans texter handlar 
ofta om livet och om hur vi människor försö-
ker leva det.

Peter tycker att både ungdomar och vuxna 
kan läsa och förstå hans böcker och det finns 
ingen åldersgräns för något av hans verk. Att 
hämta inspiration från vardagen är något som 
Peter tycker är viktigt då han anser att den ska 
speglas i böckerna.

Det som fick honom att börja skriva är att 

han hade läst mycket och det inspirerade ho-
nom till att pröva att skriva själv. Han tycker 
att skrivande och läsande hänger ihop och 
skrivandet blev ett sätt för honom att utrycka 
sina känslor. Peter har skrivit fackboken ”Från 
flykting till kompis”, diktsamlingen ”Jotack” 
och novellsamlingen ”En kittling någonstans 
långt inne vid levern”. 

Mader Emin
Songul Yagci

Ajob Rada
Backa Röd

Att läsa
och skriva 
hänger
ihop för
Peter

Maria fridÉn bor i Högsbo. Efter 
gymnasiet gick hon olika kurser 
på universitetet och hon har även 
tagit examen i socialantropologi. 
Det är ett ämne där man studerar 
människan som kulturell varelse, 
man tittar också på hur människan 
skapar sina liv i världen. 

Maria har tidigare arbetat med 
ungdomssatsningen på Hisingen. 
Nu jobbar hon på Selma Center.

– Hit kan man komma för att 
ställa frågor, lämna synpunkter 
och titta på utställningar, säger 
Maria.

Hon har jobbat med detta i 

ungefär ett och ett halvt år.
Teckningarna, texterna, 

filmerna kommer att 
bli en utställning som 
Backabor, politiker 
och folk som arbetar i 
stadsdelen kan ta del 
av. Maria tycker att det är viktigt 
att medborgarna kommer till tals 
så att vi kan bättre möta deras 
behov.

 – Under Tillitsveckan kunde 
man komma hit till Selma Center 
och lämna sin berättelse om hur 
man tycker att det är i Backa. Man 
kunde också skriva på hemsidan.

Vi kommer även att ordna en 
workshop då vi jobbar med frågan 
Vad kan vi göra tillsammans för 
att skapa mer tillit och trygghet i 
Backa?

– Tillitsveckan gjorde vi 
tillsammans med fattigdomspro-

jektet och målet var att minska 
fattigdom och utanförskap på Hi-
singen. Vi behöver Hisings-borna 
idéer för att uppfylla de målen, 
säger Maria.

Diem
ung helg

Lämna din berättelse
till Maria på Selma Center!

Hur tyckerDU att det är i Backa?

På Selma Center kan du se utställningar, ställa frågor och lämna 
synpunkter till Maria Fridén.
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BiLe hashi är född i Somalia 1971 
och kom till Sverige när han var 16 
år. Han fick bo hos en familj där 
han fick mycket hjälp av mamman 
med att lära sig svenska fort genom 
att hon satte upp lappar i hela 
hemmet och skrev vad alla saker 
som fanns i lägenheten hette på 
svenska. Han fick sitt första jobb 
när han var 19 år då han jobbade 
som tolk. Idag bor Bile i Västra 
Hisingen och är gift. 

Han debuterade som förfat-
tare 1990 då han var klar med 
sin första roman, som fick bra 
recensioner. Sedan dess har skrivit 
ytterligare 13 romaner, alla på sitt 
modersmål somaliska. Bile skriver 
om kärlek, krig och konflikter. 
Det handlar mycket om konflikter 
mellan människor i ett inbördes-
krig, men också om konflikt inom 
en och samma person.

– Människor vet att man 
upplever konflikt inom sig, när 
världsbilden ändras då man kom-
mer till annat land och påverkas 
av en annan kultur. Det som var 
rätt hemma i det gamla landet är 
inte längre rätt. Det som var fult 
är inte längre fult, osv. Föränd-
ringsprocessen hos den enskilde 
invandraren och vad som händer i 
hennes hjärna är något som intres-
serar mig.

Bile använder en hel del av sin 
egen erfarenhet i sina böcker. Han 
började skriva för att han hade 
något att berätta. Han har alltid 
tyckt att det var kul att uttrycka 
sig skriftligt. Det händer än idag 
att han ibland säger till folk som 
han pratar med i telefon att han 
ska återkomma med ett svar, men 
så skriver han ett mail till dem 
istället.  En anledning till att han 

funderade på  att skriva böcker var 
att han har träffat människor vars 
historia imponerade på honom. 
Bile ville berätta deras historia för 
världen.

Han läser mycket, både på 
svenska, somaliska och engelska 
Favoritförfattare just nu är Hen-
ning Mankell. 

Det han uppskattar mest i en 
bok är en skön historia som tar 
honom med till en värld där allt är 
möjligt.
Vad är det bästa med att vara författare?
Att folk läser dig. För det betyder 
att din läsare lånar dig flera tim-
mar för att lyssna på vad du har 
att säga, utan att han/hon stoppar 

dig med frågor.Min lyckligaste 
dag var den gången när jag åkte 
spårvagn och hamnade bredvid en 
tjej som satt och läste en av min 
böcker.
Vilka är det som läser din böcker?
Tjejer/kvinnor 16-30 är överpre-
senterade i min läsekrets, men fler 
och fler män/pojkar upptäcker 
mig numera.
 Välj en egenskap som du inte vill se i 
böcker?
Det är tråkigt om läsaren kan lätt 
förutsäga vad som ska hända.

Azra Yagci
Robin Guidetti

Bile vill berätta
andra människors
historier för världen

Bile Hashi har hunnit med mycket sedan han kom från Somalia till Sverige 
1987. Han har utbildat sig både till ingenjör och till ekonom. Han har arbetat 
som tolk och föreläsare och dessutom skrivit 14 romaner.

Made in Backa – himla bra!
i Made in BacKa kan man göra så jättemånga saker som t ex skriva 
berättelser, leka lekar och spela roliga spel. Man kan även komma med 
i tidningen! Och man kan skriva något om Backa, för Made in Backa 
innehåller ordet Backa. 
Dessutom kan man få följa med på utflykter. Man kan ha träffas i 
Hisings Backa FC:s klubbstuga eller på andra platser. Jag tycker att 
Made in Backa är så himla bra och att ungdomarna som jobbar med 
det är så snälla. De hjälper barnen med att bland annat skriva bra. Och 
jag tycker att alla barn som inte kom till Made in Backa denna sommar 
måste pröva att vara med för det är så bra! 

Said Hasuna 4B

Robin Guidetti  och Bile Hashi.
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en ung poLis flyttar in i en ny stad 
med sin fru för att börja lösa ett 
mycket svårt fall tillsammans med 
en betydligt äldre polis. En serie 
mord inträffar som alla på något 
sätt är relaterade till de sju dödssyn-
derna. Kanske blir denna utredning 
den sista för båda poliserna?

Filmen är väldigt spännande 
med ytterst välspelade karaktärer. 
Seven är absolut en av mina favo-

riterfilmer och även i mitt tycke Brad Pitts bästa film. I betyg får 
denna deckarfilm nio av möjliga tio poäng. 

Leo Krång
Blöstorpskolan

Film: Seven
Regi: David Fincher
HuvuDRolleR: Brad Pitt, 
morgan Freeman, Kevin 
Spacey

FILM
recension
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på fritiden är det många som sjunger i en 
eller flera körer. Gamla som unga sjunger 
tillsammans och alla har samma intresse. Man 
behöver inte ha en vacker röst för att få vara 
med, för att alla kan sjunga.

Andreas sitter i sin körlokal och väntar 
på att körövningen ska börja. Han pratar 
med sina kompisar om en låt de ska sjunga på 
lektionen.

Körledaren Sara kommer in och startar 
med några uppsjungningsövningar för att man 
inte ska skada rösten när man sjunger. Man 
värmer upp både rösten och kroppen, liknande 
då man motionerar. 

Andreas började sjunga i kör för fyra år 
sedan.

– Det var då Sara (min körledare) startade 
kören för 9-15 åringar. Jag började där eftersom 
min mamma hade gått i hennes vuxenkör och 
hon tyckte att jag skulle börja i ungdomskören 
hos henne, säger han.

– Jag föredrar att sjunga pop och klassiska 
låtar. Till exempel, äldre ballader och gammal 
rock, som typ Elvis. 
Men vad fick dig att gilla just körsång?
– Jag gillar att sjunga för att jag har gjort det 

sedan jag var liten. Musiken gör mig glad och 
jag lär även känna nya personer som börjar i 
min kör.

Vissa anser att körsång är något för endast 

ungdomar, men det tycker Andreas absolut 
inte. 

– Jag anser inte att körsång är ett ungdoms-
intresse, utan alla kan sjunga. Det spelar ingen 
roll hur gammal man är, jag kommer aldrig att 
sluta sjunga.

I Sverige är det cirka 600 000 personer 
som sjunger i olika körer. Det är nästan 20 % 
av Sveriges befolkning. Det är vetenskapligt 
bevisat att man mår bättre av att sjunga, det 
är troligtvis därför så många sjunger i kör eller 
liknande aktiviteter.

Vi har även intervjuat Andreas körledare, 

Sara Korsgren Norrby.
– Jag har sjungit i kör sedan jag var 6 år. 

Och så har jag sjungit i kör tills nu, jag är 42 år. 
Så jag har hållit på med det i 36 år. Och när jag 
var 17 så började jag ta sånglektioner. 

Sara startade sin första kör när hon var 14 
år, en gospelkör i kyrkan som hon tillhörde.

– Jag startade den för att jag tycker det är 
kul att sjunga och det är kul att lära ut. Jag har 
haft många körer sedan dess. Det bästa med 
att hålla i en kör anser jag vara att man jobbar 
med människor som kan utvecklas. Jag har 
sex körer som har olika svårighetsgrader och 
kriterier man måste uppfylla. Till exempel, en 
pensionärskör som man måste vara över 60 för 
att få vara med i och en vokalensemble som 
man sjunger upp för att få vara med. 

– Körintresset har alltid varit stort i Sverige 
ända sedan 1800-talet. Det ökar hela tiden 
och jag tror att folk mår bättre av att sjunga, 
och att det behövs. Samhället blir mer och mer 
stressat och teknikinriktat och sång behövs 
som en motpol till det tror jag. Det kommer 
alltid att finnas och det behövs för att folk ska 
må bra.

Andreas Migell
Alice Brännudd

7 D Brunnsboskolan

6
Sara startade första kören när hon var 14 år

det är en vanlig dag. Man hör ljud från 
övningsrummen. Man hör skalor och stycken, 
etyder och ouvertyr. En man stiger ut ur ett 
av rummen och vi passar på att ställa några 
frågor. Mannen heter Wojtek Chojecki och 
jobbar på Göteborgsoperan i orkestern och 
spelar fiol.
Varför ville du bli violinist?

Det ville jag egentligen inte. När jag var liten, 
då hatade jag att spela fiol. Men när jag blev 
äldre och duktigare så blev det roligare och 
roligare. Ju bättre jag blev desto roligare blev 
det också, det blev som roligast när jag slutade 
gymnasiet.
Vad är det roligaste med att spela i en orkester?
Det roligaste är nog när det fungerar att vara 

en del av den stora klangen. Just att man spelar 
med varandra i en stor helhet.
Är det inte jobbigt att lära sig nya verk i varenda nytt 
projekt?

Nej det tycker jag inte, man måste öva. Det är 
inte alla verk man tycker om men man måste 
ändå spela dem.
Vilket verk tycker du är roligast att spela?
Det är nog Wagners opera Valkyria, Puccinis 
Turandot och Tchaikovskys Onegin. 

Om du vill börja spela så kan du berätta det 
för dina föräldrar. Tillsammans kan ni försöka 
hitta en lämplig kulturskola eller musikskola. 

Man kan också ta privatlektioner precis som 
vi gör. Kristian har spelat cello sedan han var 
sju år och Julius, violin sedan han var sex år 
och vi övar cirka två timmar per dag. Båda vi 
har föräldrar som är musiker och kanske blir vi 
också det i framtiden. 

Vad är det för skillnad mellan en fiol och 
cello, kanske du undrar. 

– Jo, fiol är mindre med en ljusare klang 
som skär igenom, medan cello har den lite 
djupare och fylligare klangen, svarar Kristian.

Kristian och Julius ska nu själva åka hem 
och börja öva på sina 
instrument!
Julius Storåkern 

Kristian Chojecki
7 D Brunnsboskolan

Brunnsboskolans

Julius och Kristian övar två timmar per dag 
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Ring... ring... 
– Ja, det är Emanuel...
När jag får tag i honom på telefon, berät-

tar han om hur hans choklad smakar så att jag 
verkligen får lust att smaka. För Emanuel räcker 
det inte med att det bara sitter en etikett på 
förpackningen med t ex namnet ”hallonpralin”. 
Det ska vara en äkta hallonupplevelse. 

– Tänk dig en härlig sommardag, 
solen skiner och i trädgårdslandet 
står hallonbuskarna överfulla med 
solmogna och härligt röda hallon som 
man går ut och plockar och sedan gör 
något gott med eller bara njuter av 
som de är. 

– Jag försöker få mina smaker så 
sanningsenliga som möjligt, det ska 
verkligen vara en upplevelse, där alla ingredi-
enser i pralinen samspelar med varandra i full 
harmoni.

Han berättar att han ständigt utvecklar nya 
smaker.

– Jag har även gjort praliner med ostsmak, det 
är som en hel härlig ostbricka, och passar perfekt 
in när man vill bjuda på något speciellt. 

– Sedan har jag en pralin som smakar som 
en skogspromenad när man har varit ute och 
plockat Karljohansvamp.

Doften och smaken av nybakta kanelbullar är 

också exempel på vad han har lyckats fånga och 
sätta ihop med choklad.
Om du inte fick arbeta med choklad vad hade du arbetat 
med då?
Jag gillar att skapa och att jobba kreativt. Form-
givning och design, till exempel av förpack-
ningar, är också mitt arbetsområde, så någonting 

kreativt helt enkelt. Jag skulle nog dött om 
jag var tvungen att jobba med något 

som för mig var totalt ointressant och 
tråkigt.

Just nu håller Emanuel på med ett 
event som kallas Chocolate Rocks.

– Ja, jag och min vän Magnus 
Rosén har kombinerat chokladen 
med musiken. Vi blandar smak, 

toner, minnen och skratt. Han spelar 
underbara låtar på sin bas och det varvar vi med 
unika smakupplevelser. Det handlar om att 
använda flera sinnen  samt att ha en trevlig kväll. 
Showen håller på i ungefär en och en halv timme.

– Spännande, säger jag och han svarar att han 
tycker det är ett väldigt roligt event. 

Jag lägger på med ett starkt sug efter choklad. 
Hallonpralin… mmm!

Hilma Persson 
7D Brunnsboskolan

Emanuel
Andrén
…är choklad-  & smakartisten som titule-

rats “The Mad Genius” i prestigefyllda 
Forbes Magazine, USA. Hans annor-
lunda chokladkreationer har väckt stor 
uppmärksamhet – inte bara i Sverige, 
utan även utomlands. 

…är femte generationen i konditor-
familjen Andrén. Sedan 1868 har 
familjen haft sitt bageri och konditiori 
på gatan med det passande namnet 
Emanuel Bagares gata i Lilla Edet. Det 
var Emanuel Andréns farmors farfar 
som startade rörelsen och därefter har 
den gått i arv – från generation till 
generation.

…har vunnit Årets Konditor och tävlat 
ihop med Svenska Kocklandslaget.

…har levererat chokladkreationer till det 
svenska kungahuset, kejsaren av Japan, 
till stjärnorna på Grammy-galan i Los 
Angeles och många andra högklassiga 
event både i Norden, USA och Japan.

MED
PASSION
FÖR

Emanuel Andréns jobb är att skapa unika 
och upplevelsefulla smaker med choklad. 
Det har han arbetat med länge, i ungefär 
15 år. Men det är inte bara hallon, sprit och 
nötter i hans praliner...
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i KoLonioMrådet träffade jag en 60-årig 
man som heter Selim Nejmedin. Han har 
ansvar för kolonilotterna så om det är något 
som saknas eller ska åtgärdas kontaktar folk 
honom.

Selim är 60 år och kom till Sverige1993 på 
grund av kriget i Irak. Han bor på Katjas gata 
i Backa Röd.
 Vad tycker du om folk som planterar här?

 Jag tycker att det är 
väldigt bra för 

att alla har nå-
got att 
göra.

Vad behöver man förbättra?
Det vore bra om det 
fanns staket runt 
kolonilotterna så att 
inte djur eller mopeder 
kommer in. Ett annat 
problem är att det tar 
så lång tid att få hjälp 
om det händer något 
här. Till exempel, när 
en vattenkran gick sönder och det rann vatten 
här fixades den först efter ett helt dygn.

Ajob Rada   

jag har BesöKt kolonilotterna i Backa Röd 
för att prata med ett antal personer som plan-
terar olika grönsaker. Det finns fina grönsaker 
med många goda dofter. Jag träffade männis-
kor från olika länder i olika åldrar. Det var kul 
att vara där och prata med dem. De verkade 
vara glada över det de gör. Jag hoppas att det 
ska ordnas fler kolonilotter Backa så att fler 
kan odla.

 Xivyan Yang är 40 år. Hon odlar grönsa-
ker från Kina.
 - Jag är jätteglad att man kan plantera 
vad man vill. I Sverige kan man inte 
köpa då många oliks kinesiska grönsa-
ker så det är bra att jag kan odla dem 
själv.

”Ett sätt att koppla av”

”Bra att jag kan odla kinesiska grönsaker”

”Folk umgås och man ger varandra grönsaker”

Text & foto: Gagi Sokoli
Backa Röd

 
 Salihy Nawsad är 65 år.
 - Jag planterar inte något. Det är 
mina kompisar som planterar. Men 
jag kommer hit och umgås med dem. 
Det är jättebra att de här finns för 
folk umgås och man ger varandra 
grönsaker. Nästa år kommer jag att 
odla här.

Bauer Harmawi är 33 år och kommer från Irak/
Kurdistan.
Vad betyder kolonilotten för dig?
 - Den betyder jättemycket, det är ett sätt att 
umgås med andra, koppla av och man får 
färska varor också.

Rapport från koloniträdgården

Selim vill gärna ha ett staket
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guniLLa dahLin är kanslist för 
Backas fotbollsklubb. Hon skö-
ter bland annat kontorsarbete, 
städar, tvättar, lagar mat, tar 
hand om inköp och anordnar 
läger. Hon har varit kanslist i 
ungefär 15 år. Hon valde just 
detta jobb för att hon är en 
föreningsmänniska. 
Vad tycker du om ditt jobb?

– Jag älskar det. 
Tycker du att det är meningsfullt?

I allra högsta grad.
Vad är det bästa med ditt jobb? 

– Att få träffa alla dessa 
underbara människor på 
klubben.

Vad krävs det för utbildning och 
erfarenheter?

– Det krävs ingen särskild 

utbildning, men jag håller på 
mycket med kontorsarbete så 
datakunskaper måste man ha. 
Det krävs också ett intresse 
och kunskap om fotboll, samt 
bra organisationsförmåga och 
att kunna hålla på med flera 
saker samtidigt. 

Vad tycker du politikerna måste ta 
upp för att få din röst? 

– Bättre bidrag till förenings-
livet och till ungdomar. 

Har du något tips du vill ge till 
läsarna?

– Rör på dig! Din kropp och 
ditt sinne kommer att tacka 
dig för det.

Viktor och Leo 
Backa Röd

henriK freed började jobba som förvaltare på Bostad AB Poseidon i 
Backa för några månader sedan. Sitt dagliga arbete beskriver han som 
grönt, roligt, flexibelt och glatt. “Made in Backa” välkomnar varmt den 
nya tjänstemannen i området!

Med en arbetsdag som innehåller flera olika aktiviteter och tjänster 
är Henrik Freed, ett alldeles utmärkt 
tillskott i Backa Poseidons verksam-
het. 

Med drygt 15 års erfarenhet inom 
krogbranschen tacklar han alla möj-
liga önskemål när det gäller ärenden 
inom boende, nya sommarjobb, 
störningar samt medlingsärenden 
mellan grannar. 

– Jag är här redan klockan halv sju 
på morgonen, fastän jag börjar jobba klockan åtta. Jag arbetar mer än 
gärna med mitt drömjobb.

Henriks mål är att göra området så bra som möjligt för alla boende, 
när det gäller miljö, trygghet och trevnad. Med ständiga utvecklings-
frågor och äldre pågående projekt som ska förverkligas, är denne nye 
förvaltare och hans team mycket upptagna. I stor omfattning är många 
av dessa byggnads- samt renoveringsprojekt i området. 

– Vi tar ett steg i taget, säger Henrik, som inte vill göra förhastade 
förändringar utan att tänka på vilka personer det gynnar. 

Att Henrik gillar idrott går inte att ta miste på. Här finns en positiv 
vinnarkänsla som är märkbar redan vid första stund. Dock, är han 
väldigt noga med att alla typer av lag ska vinna tillsammans. 

– Det är vad samarbete handlar om, säger Henrik. 
I sitt ledarskap är det viktigt för honom att vara en bra medmänniska 

varje dag. 
– Det är absolut något som jag lever efter både när det gäller jobbrela-

terat och när jag kommer hem från arbetet. 
Nejra Kapetanovic, Kärra

Ramo Sokoli, Backa

Namn: Henrik Freed
Ålder: 37
Fritidsintressen: Ishockey och Fotboll
Umgänge: Familj och vänner
Bästa resmål: Cypern
Favoritdjur: Hund
Favoritfärg: Grön

Jag har ett grönt, 
roligt, flexibelt 
och glatt jobb!

Gunilla älskar 
sitt arbete
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Hur vill V förändra samhället? 
Vi vill göra mycket, om man tittar på Backa så är det en ganska segrege-
rad stadsdel. Om man kollar på de små områdena i Backa så har vi dels 
väldigt välmående villaområden med god sammanhållning och så har 
vi områden där man har sociala problem. Vi ser det som ett problem att 
man delar upp människor på det sättet, det blir den typiska segregatio-
nen. Vi vill att man bygger mer blandat så att hyresrätter och villor ligger 
nära varandra. Då blir människor med olika erfarenheter och bakgrund 
grannar. Svenskar, invandrare, arbetslösa, folk som har jobb så att alla 
känner att man är en del av samhället.
Sedan finns det många ”friskolor/privatskolor” som gör att det är svårt 
planera den kommunala skolan. De ”fria” skolorna skickar också väldigt 
mycket pengar i vinst till skatteparadis i andra länder, pengar som man 
istället kunde ha i skolan här i Backa, Tuve eller Kärra. Stopp för vinster 
i välfärden och stopp för vinstuttag ur skolan!

Hur ska ni göra detta? 
I Göteborg säger vi nej till alla privata skolor med vinstintresse. I riksda-
gen vill vi ändra lagen så att man inte ska kunna ta pengar ur skolan och 
välfärden. När det gäller bostäder kommer man att börja bygga på par-
keringen vid Backa Röd, utanför Jacobs gata. Bland annat finns det en 
jättestor parkering som inte används fullt ut. Där ska det byggas radhus 
nu. Det kommer att vara hyresradhus så att om man bor i Backa Röd och 
vill bo kvar i området men ändå bo i radhus så ska man kunna göra det. 

Är det på så sätt ni vill förändra klasskillnaden?
Ja till och börja med att man blandar upp på det sättet, det är ett sånt 
tydligt exempel. Nu kommer ju inte det lösa alla klassproblemen på 
Norra Hisingen men det är ett litet exempel på vad man kan göra. 

Hur ska ni lösa arbetslösheten för ungdomar? 
Det är främst regeringen och staten som har ett ansvar för arbetsmark-
nadspolitiken som det heter, men man kan göra små saker i kommunen 
för att hjälpa upp det. Bland annat kan man anställa ungdomar inom 
kommunen som kan jobba med allt ifrån hemtjänst till förskoleverksam-
het, man kan vara elevassistent osv. Och man kan lägga ganska mycket 

pengar i kommunen på att anställa folk och då fokusera på att anställa 
de yngre. Så det är något vi kommer titta på nu. 

Hur långt har vi kommit med jämställdheten mellan män 
och kvinnor? 
En bit på vägen, men det går alldeles för långsamt. Vänsterpartiet i Göte-
borg vill att av 30 miljoner kronor sätts av för en satsning på jämställda 
löner i kommunen. 

TV4 hade i våras ett inslag om att vi satsar 5 miljoner kronor på 
feministiskt självförsvar för hela staden. På Norra Hisingen får redan 
alla tjejer erbjudandet att gå i feministiska självförsvar på högstadiet och 
nu vill vi göra detta i hela staden. Så kombinerar man det med att ha 
olika killkvällar, samtal om jämställdhet och könsroller. Det är ju inte 
bara tjejerna som påverkas av könsrollerna. Det är fokus på att stärka 
tjejerna, hur man ska bete sig om man exempelvis går hem ensam en 
mörk höstkväll. Att informera om vad de har rätt att göra om de hamnar 
i en trängd situation. Det tycker vi är väldigt viktigt. 

Har du något som du känner är viktigt för ungdomar? 
Jag tror att skolan är viktig för många ungdomar och vi har ganska 
många idéer för att förbättra den. Jag tycker att det är viktigt att alla 
elever ska erbjudas läxhjälp. Om du har föräldrar som har högskoleut-
bildning så är de jättevana att plugga men har du föräldrar som kommit 
från ett annat land och som inte gått i ett skolsystem som Sveriges då blir 
det väldigt orättvist för hur mycket de kan hjälpa sina barn. Det blir mer 
jämlikt om alla har rätt till lärarhjälp vid läxläsning.

Fritidsgårdar, vill ni satsa mer på dem? 
Absolut, vi har öppnat en ny i Brunnsbo. Jag tror att det viktigaste är 
att det finns lokaler för ungdomar, olika lokaler som vänder sig till olika 
intressen och åldrar.

Robin Axelsson
Niclas Nordholm

Robin och Niclas har intervjuat
…Johan Svensson, Vänsterpartiet 

Johan Svensson är 32 år. 
Han pluggade natur på Polhems- 
gymnasiet och offentlig förvaltning 
på universitetet. Han är ledamot i 
stadsdelsnämnden på Norra Hisingen 
för Vänsterpartiet (V). 
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Hur ska KD hjälpa till med barnens uppväxt?
Att man ser på hela uppväxten, från förskoleålder ända tills det är dags 
att skaffa sig ett jobb. Om man ser förskola då, så är det viktigt att det 
är små barngrupper. Att de vuxna har tid med alla barn. Att barnen 
kommer in på förskolan om man vill det. Att föräldrarna ska få mer tid 
med barnen, att de ska få välja om de vill ha barnen på förskolan eller 
vara hemma med barnen lite längre. Valfrihet är en viktig fråga, när det 
gäller förskolan. Vi har lagt förslag om max 15 barn i förskolegrupperna. 
Det är viktigt att barnen känner att de är i en liten trygg grupp.

Och när det gäller skolan?
Alla elever ska kunna gå ut skolan med godkända betyg. Så är det inte 
idag. Det är enorma skillnader beroende på vilken skola man går i, och 
vart man kommer ifrån i Göteborg. Skolan är jätteviktig att ta tag i, 
och framförallt minska de skillnaderna som finns i skolan. Det är jät-
teviktigt att stödja föreningslivet, det kan vara musikskola eller fotboll 
eller det man är intresserad av.Alla som sska ha möjlighet att göra något 
konstruktivt istället för att till t ex vara med i ett gäng. Så vi vill ge för-
eningslivet ekonomiskt stöd. En del sporter kostar ganska mycket, så vi 
kommer införa en fritidspeng som ska gå till barn/ungdomar. På så sätt 
så kommer fler kunna delta i en fritidsaktivitet.

Hur ska ni minska ungdomsbrottsligheten?
Kortsiktig lösning kan vara hårdare straff i vissa fall. Men pratar man 
gängbrottslighet så är det ett stort problem att de som vet något inte vå-
gar vittna. Därför vill vi införa möjligheten att vittna anonymt, t ex när 
det gäller  gängkriminalitet. Det funkar i Norge och Danmark, vi vill 
prova om det funkar i Sverige också.

Långsiktigt, det som hjälper är att minska är attraktiviteten i ett 
kriminellt gäng, man ska inte känna att brottslighet är vägen fram. Det 
är ju skola, jobb och föreningslivet som är de tre viktigaste sakerna att 
satsa på.

Hur vill ni förbättra äldreomsorgen?
Älder i Göteborg har idag inte rätt att välja vem som t ex kommer hem 
och duschar en. Det tycker vi är skandal. De ska kunna välja vem som 

ska komma hem och hjälpa dem i hemtjänsten. Vi vill också bygga fler 
äldreboenden. 25% är i så dåligt skick att man borde egentligen inte bo 
där. Och ska man renovera exempelvis 1000 platser så måste man även 
bygga 1000 platser som de äldre kan vara på under tiden man renoverar. 

Hur ska föräldrarna få mer tid med sina barn?
Vi vill ge föräldrarna möjligheten att vara hemma med sina barn. Man 
ska kunna vara hemma en längre tid med barnen, jobba mindre är ju ett 
viktigt sätt för de som har små barn.

Hur stor sannolikhet är det att alla fordon får alkolås?
Det är framför allt viktigt att börja i kollektivtrafiken och yrkestrafiken. 
Men på lång sikt är det bra att ha i alla fordon. 

Hur ska ni minska arbetslösheten?
När det gäller ungdomar så ska det ska vara billigt att anställa. Därför 
har vi halverat arbetsgivaravgiften för unga upp till 26 år.
Pratar man om funktionshindrade så vill vi prova att ha en enhet som 
jobbar med att guida funktionshindrade till arbeten i Göteborgs stad. 
Staden har ungefär 50 000 anställda och varje år är det flera tusen jobb 
som annonseras ut, folk som gått i pension osv. Jag tänker mig de som 
jobbar på enheten som vi föreslår kan hjälpa att se vilka arbeten som 
passar till personer med funktionshinder och hjälpa till med ansökan 
och allt sånt där.

Alla ungdomar går inte ut med fulla betyg, är det därför ni 
vill ha betyg redan i årskurs 6?
Ja. När jag gick i skolan fick vi betyg i årkurs 8, och då kunde det vara 
så att när man fick sina betyg så kunde man tänka ”shit, ligger jag till 
såhär?” och så hade man väldigt kort tid på sig att förbättra sig i det 
ämnet. Därför har vi drivit att det ska vara från 6:an. Nu har regeringen 
sagt att det ska komma i 4:an och det går vi i Kristdemokraterna också 
med på.

Robin Axelsson
Niclas Nordholm

Hampus Hagman är 
27 år och har en kandidatexamen i 
statskunskap och har gått drygt ett år 
på mastersprogrammet också. Han är 
ordförande för Kristdemokraterna (KD) 
på Hisingen och politisk sekreterare. 
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…är jag fotBoLLsspeLare eller doktor.  Om jag blir fot-
bollsspelare ska jag kanske spela för Arsenal eller Chelsea. 
Jag vill ha en Ferrari eller en Bugatti. Jag vill bo i England 
eller Spanien. Jag vill helst bo i England för att jag kan 
språket till 100%. Jag kan det bättre än spanska.  Om jag 
inte klarar mig på fotboll ska jag bli doktor för att bota 
människor som t ex har cancer, borrelia eller lunginflam-
mation. Det är roligt och intressant, det doktorerna gör är 
bra för att de botar människor. Jag tycker det är roligt att 
bota människor för att man räddar liv och man får beröm.

Yassin Salihhasen, 5A

…joBBar jag som tandlä-
kare för att fixa tänderna 
på andra personer. Jag har 
en Toyota och en Ferrari. 
Jag lever med min familj 
och jag  spelar fotboll och 
tränar sport på fritiden. 
Jag har ett stort hus. Jag 
ska köpa allting till mitt 
barn, om jag får barn.

Said Hasuna, 4B

…är jag fotbollsstjärna 
och rik. Jag vill spela i Real 
Madrid och bli en topp-
spelare, dubbelt så bra som 
Ronaldo och vinna många 
fler guldbollar. Jag vill 
bo i Frankrike och ha en 
Ferrari eller Lamborghini. 
Jag vill ha en villa med en 
bassäng och jättemånga 
rum. Jag vill ha en fru som 
är modell och 2 barn. 

Mostaffa Rebahi
4B Brudbergsskolan

…viLL jag vara tandläkare 
för pappa är det. Jag ska bo 
i Frankrike eller i Sverige. 
Jag ska köpa villa och 
hänga med mina vänner. 
Jag kommer ha en familj. 
Man kommer inte ha bilar 
utan surfplattor och större 
hus.

Nana Hasuna

…är jag gift med en tjej 
men jag vet inte med vem. 
Jag kommer vara lång, fin, 
snabb, snäll, duktig och jag 
ska inte bo i Sverige.

Zaky Abdi

…joBBar jag på Com 
Hem och bor i Stockholm 
i ett hus med min tjej. På 
min fritid spelar jag fotboll 
med mina kompisar.

Vedato Berisna, 3A

… är jag pilot och jag 
har en dyr bil som heter 
Bugatti. Jag lever med 
mina föräldrar. Jag är gift 
och bor i en stor fet villa. 
Jag har framtidens bästa 
mobil och tv, en supercool 
Laptop, och en papegoja 
som kan prata och som är 
väldigt stor.

Taha

…är jag fotbollspelare 
och spelar i Real Madrid. 
Om jag inte har lyckats 
med det fortsäter jag 
plugga och satsar på att bli 
läkare.

Hecha Mokarian 

…sKa jag vara frisör i 
Spanien. Jag vill vara frisör 
för jag kan klippa folk. Jag 
ska ha ett husdjur och fem 
bilar. Jag ska bo i Spanien 
och i Brasilien.

Jag ska klippa vanliga 
människor.

Mona Abdi, 4A

…sKa jag jobba som 
läkare. Jag har en villa och 
två bilar, en Lamborghini 
och en Mercedes. Jag har 
också den tidens bästa mo-
bil och laptop. Jag kommer 
ha fåglar och kanin.

Mohammed Daudi 

…sKa jag ha en bil som 
heter Lamborghini och 
jobba som polis.

Ahmed 

…är jag fotbollspelare, 
det är min dröm. Jag har 
alltid gillar fotboll. Jag 
kommer alltid göra det 
även om jag inte lyckas 
med det. Jag ska satsa på 
att bli advokat.

Marcel/Marcella

…är jag 21 år. Jag heter 
fortfarande Hussein och 
jag jobbar som kirurg.  Jag 
har en lyxig Range Rover 
och bor i en fet villa. Jag 
har en lyxig klocka och 
den senaste och bästa 
smartphonen. Och tack 
vare min höga lön som 
kirurg kommer jag också 
bära en fet kedja av silver. 
Jag kommer också ha en 
silverring med en stor blå 
diamant. Och ett mobil-
fodral av guld.

Hussein K

…viLL jag vara fotbollspe-
lare eftersom jag vill tjäna 
mycket pengar och bli rik. 
Jag vill ta hand om min 
familj och köpa Xbox och 
spel till mina barn.Om jag 
inte lyckas med fotboll vill 
jag jobba i bank. Då kan 
jag tjäna mycket pengar.

Marvin

…KoMMer jag vara 
21 år. Då vill jag vara 
fotbollstjärna. Jag tror jag 
kommer bo i Istanbul.  Jag 
tror inte jag har familj då.

Berkant Gemo 5B

…viLL jag vara designer 
och designa kläder.  

Salin Salehi
12 år, Sannaskolan  

…viLL jag vara fotbolls-
proffs.

Brandon Kundo

… viLL jag vara fotbollspe-
lare och spela för Real 
Madrid och tyska landsla-
get. Jag vill vinna många 
priser, t ex guldbollen. 
När jag får min stora lön 
som fotbollsspelare vill jag 
köpa Bugatti, Porsche och 
Ferrari. Jag ska ha två lyx-
hus i Brasilien, tre lyxbåtar 
och en limousin. Jag ska 
också ha en vattenrutsch-
kana som är 4 km lång och 
en pool som är 100 meter.

Bojan Petric 3B

… viLL jag vara fotbolls-
målvakt. Jag tjänar massor 
av pengar och tar hand 
om min familj och köper 
grejer till mina barn, till 
exempel mat, leksaker, 
kläder och Xbox-spel.Om 
jag inte lyckas med fotbol-
len så kommer jag jobba på 
Gamestop för då tjänar jag 
mycket pengar och jobbar 
med spel, och det är roligt.

Marino

… är jag fotbollsspelare 
som Ronaldo. Jag kommer 
också att vara rik. Jag bor 
i Portugal med min familj 
och jag har världens största 
villa. Jag har tre hundar 
och en bebistiger. Jag har 
100 250 Pokémon-kort 
och min fru kommer vara 
jättesöt. Jag ska ha två eller 
fler barn. Jag ska ha en 
Bugatti vegron, två Lam-
borghini, åtta motorcyklar 
och en hel fotbollsplan. Jag 
kommer vara vän med Kid 
ink och vara den rikaste 
killen i hela världen och så 
klart kommer jag hjälpa 
fattiga länder.

Mohammed

Om
10 år…

Berättelser
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Pojken som 
inte kunde 
läsa
det var en gång en kille 
som inte kunde läsa men 
han försökte och försökte 
och försökte, och då kunde 
han läsa bra för att han 
hade övat. Och så kunde 
pojken läsa så himla bra.

Said

Familjen
jag är trygg med min familj 
för att de ställer upp för mig när 
jag behöver hjälp, t ex med läxor, 
pyssel och när jag har ramlat.  De 
är snälla för de tar med oss till 
olika ställen som Liseberg och Lek 
& buslandet.

Kevin Magnusso
5B

Min mamma
jag BLir gLad när jag träffar min 
mamma. Hon är glad när jag ser 
henne på kvällen. Hon ger mig 
vad jag behöver, pengar och allt 
annat. Jag tycker om min familj 
särskilt min mamma.

Mohamed Hussein
Klass 4A 

Backa
jag Känner mig trygg i Backa 
för att jag är född och uppvuxen i 
Backa. Det jag gillar med Backa är 
att jag känner många och jag kän-
ner till området. Det jag inte gillar 
i Backa är att det har varit mycket 
skottlossning på sistone.

Edvin

Made in Backa 
jag är trygg i Made in Backa 
men även när jag är med min 
familj. Jag känner mig trygg med 
min familj för att dem ger mig 
stöd och trygghet. Det är lätt och 
umgås med min familj för att 

Detta
gör mig trygg

dem förstår mig. Jag tycker det är 
tryggt i Made in Backa för att det 
finns många ungdomar och barn 
som bryr sig om en.

Wilma Johansson
4A, Brudbergsskolan

En bra känsla
jag Känner mig trygg när jag får 
en bra känsla. Jag är trygg för att 
mina kompisar är snälla, men med 
några är jag tryggare. Jag är trygg 
för att min mamma är snäll. Jag 
är trygg när jag är med mamma 
för att hon är min mamma. Jag 
är trygg med min pappa. Jag är 
trygg med klubbhuset. Jag är trygg 
där för att det finns vuxna som är 
större än mig. Jag är trygg av att 
sova.  Jag är trygg av att simma.

Said Azar

Familjen och 
mina vänner
Min trygghet är att vara med 
familjen och mina vänner för de 
är snälla, tar hand om mig, är 
ärliga och gillar samma saker som 
jag. Jag känner mig trygg med 
min familj och några vänner jag 
litar på.

Maria Yosief
4A Brudbergsskolan

Min kusin
jag Känner mig trygg med min 
kusin för att han är alltid på min 
sida, han är snäll mot mig och han 
gillar mig.

Mohammed Ahlamhasein
Klass 4A

Min familj
och vänner
Min trygghet är att jag har min 
familj vid min sida och vänner 
som stöttar mig. Jag kan alltid gå 
till en av de som jag känner mig 
trygg med, min familj, släkt, mina 
vänner… Jag känner mig trygg hos 
dem för att de bryr sig om mig, 
de ställer upp för mig. Jag skulle 
inte känna mig trygg om jag helt 
plötsligt en dag skulle hamna 
hos en familj jag inte känner. Jag 
skulle vara rädd för man vet aldrig 
vad de kan göra!

Fatou Danso
5A Brudbergsskolan

… Promenera 
med pappa
det är roLigt och det är skönt 
att promenera med pappa. Vi 
brukar promenera runt området. 
Det är tryggt med mamma också 
för att hon är snäll och rolig, hon 
ger mig det jag behöver.

Zaky Abdi
klass 2A

Leons liv
jag heter Leon, är 12 år och har svårt med mitt liv och min fa-
milj. Min mamma jobbar som tandläkare och min pappa är pilot. 

Jag har svårt med läxor och har inga kompisar, andra retar mig. 
Mina föräldrar hjälper mig inte. 

En dag slutade klassen tidigt och jag såg någon lapp om skolku-
ratorn som kunde förändra livet. Jag gick till henne och berättade 
om mitt liv och mina känslor. Två veckor senare berättade skolku-
ratorn för klassen och mina föräldrar om problemet.

Klassen är snäll nu mot mig och bad om förlåtelse. Mamma 
och pappa har mycket jobb men de hjälper mig med läxor och har 
familjestund.

Eiddem Girmay Micael
7A

FO
TO

: H
O

M
EIR

A
 TA

R
I

BAC A

FO
TO

: L
IN

N
EA

 L
A

R
SS

O
N



BAC A

David som inte
kunde simma
det var en gång en kille som hette David. 
Han kunde inte simma och därför ville han 
lära sig. Han började 
lära sig att simma 
så att han kunde bli 
bättre. Han lärde sig 
till sist eftersom han trä-
nade så mycket och tittade 
på hur de andra simmade.

David

VM-guld till Hussein

14 Berättelser

det var en gång en flicka som hette Cassandra, 
hon hade två katter och en pappa. Hennes mamma 
dog när Cassandra var 4 år. Hon hade cancer. 

Idag, fyllde Cassandra 14 år. På morgonen sjöng 
hennes pappa för henne. Sedan gick hon till skolan, 
hon var med sina två bästa vänner, Louise och Jen-
nifer.

Efter skolan gick Cassandra hem och såg sin 
pappa prata med en kvinna i köket. Hon klev in i 
köket.

– Hej Cassandra! Det här är Lola, sa pappa.
Lola hälsade på Cassandra, som tittade und-

rande på Lola. Pappa fortsatte prata:
–Vi… gumman, vi ska förlova oss.

Misstaget med förlovningen

hussein, så hette den starkaste och bäste killen i 
området. Han hade många mål i livet. Ett av dem 
var att bli världsmästare inom den älskade sporten 
simning. Hussein tränade dag och natt för att uppnå 
sitt syfte med livet, vinna hela VM!

Efter många svettiga och hårt ansträngande pass kom 
tävlingsdagen. Han planerade att komma till simhallen 
en stund innan för att förbereda sig på ett så bra sätt som 
möjligt för att vinna över de tre andra motståndarna.

Det är dags att hoppa i vattnet och simma så bra 
han kan. Allt han hade tränat inför ska visas nu.

I samma sekund går tävlingen igång och alla fyra 
simmarna slänger sig ner i vattnet samtidigt. Efter 
några längder kommer Hussein först i mål och blir 
tilldelad den tjocka och tunga guldmedaljen. 

Hussein

Mobbning
jag tycKer inte om mobbning 

för alla människor är lika värda. 
Man ska aldrig mobba andra för 
den som blir mobbad blir ledsen 
och den som mobbar får alltid 
tillbaks. Därför ska man alltid 
behandla alla som man själv vill 
bli behandlad!

Berkant Gene

Rosa 
handen

det var en gång en flicka som 
skulle köpa en skiva men hon visste inte 

vad hon skulle välja när hon var i affären. 
Skulle hon ta Michael Jackson eller Rosa handen? 

Hon bestämde sig för Rosa handen. När hon kom hem 
så satte hon skivan i sin cd-spelare, plötsligt började den 

hacka. Lite senare började den spela:
 – Rosa handen, stäng din dörr!
Tjejen gick upp ur sängen och stängde sin dörr. Då spelade 

cd-spelaren:
– Rosa handen är under din säng. 
Flickan kröp ihop i sängen av rädsla. Sedan kom handen 

och dödade henne. 
Wilma Johansson

4A Brudbergsskolan

Cassandra tittade gapande på pappan. Hon sprang 
in i sitt rum och kom inte ut igen. Nästa dag gick 
Lola in i Cassandra rum, hon såg elak och arg ut. 
Hon sade till henne:

– Lyssna nu din snorunge! Jag och din pappa 
ska gifta oss och när vi har gjort det så ska jag 
skicka dig till en internatskola.

Cassandra sade surt: 
– Ingen – och då menar jag ingen – ska ta 

min mammas plats och särskilt inte du.
– Vi får se, sade Lola och öppnade dörren. 

Och där stod pappan. Han pratade med Lola 
ostört och några timmar senare var Lola i ett 
flygplan på väg till Sydkorea.

Cassandra var stolt över att pappa inte 
förlovade sig med henne. För hon vill ju inte 
någon skulle ta hennes mammas plats.

När klockan blev sju gick Cassandra och 
hennes pappa ut och åt glass och glömde 
bort allt som hade hänt.

Fatou Dansa
5A 

(Med hjälp av Nejra Kapetanovic, 
sommarjobbare)

Min bästa 
vän
Jag mår bra när jag 
hör dig.

Jag mår bättre när jag 
ser dig.

Jag mår bäst när jag 
känner att du är vid min 
sida.

 Berkant & Songul
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Den gode
riddaren
det var en gång två 
mycket starka och smarta 
riddare som båda två så 
gärna ville ha det gamla 
häxslottet som stått tomt 
i flera århundraden. Men 
det fanns en hake, en av 
riddarna var god och den 
andra var ond.
En dag när solen sken som mest, slogs de om slottet i utkanten 
av staden. Den gode riddaren vann och fick slottet så klart. Den 
onde riddaren dog i en smärtfull död. 

Darin Rada

15Berättelser

Amandas Liv
det var en gång en tjej som hette Amanda, hon gillade att springa och hade 
en mamma som hette Lisa. Amandas pappa dog i en bilolycka, då var Amanda 
7 år. Nu är hon 13 år. En dag när Amanda skulle springa så ramlade hon mitt 
på skolgården. Alla sprang fram till henne och Amandas bästa vän sprang och 

hämtade en lärare. Läraren ringde först efter en ambulans och sedan 
till Amandas mamma.

När de kom till sjukhuset sa läkaren att Amanda hade cancer. 
Amandas mamma grät och grät. När Amanda vaknade fick 
hon höra att hon har cancer. Hon började gråta, hon tänkte 
att hon skulle dö. Några veckor efteråt tappade hon sitt hår. 

Läkarna sa att hon inte skulle klara sig men mamma ville 
inte berätta för Amanda att hon skulle dö. Men efter två veckor 

berättade mamman att hon skulle dö. Då tog Amanda ett kort av sin 
mamma och skrev: Älskar dig mamma. Den dagen dog Amanda.

Maria Yosief
4A Brudbergsskolan

Bråk med min bror
jag BruKar ofta bråka med min äldre bror. När jag vaknar upp på 

morgonen brukar han knuffa och reta mig, hela tiden. När han ser mig nära 
sig brukar han jaga bort mig eftersom han inte vill att jag ska vara i närheten av 
honom. När vi var yngre var han mycket trevligare mot mig. Vi brukade alltid 
vara med varandra och hade det trevligt tillsammans. Jag gillar inte som vi har 

det just nu.
Anonym

Made in Backa
Made in BacKa är en trevlig fritidsgård 
där man kan göra roliga saker. Ungdo-
marna är snälla och det är det man ska 

vara. De som jobbar där heter Homeira, 
Tommy, Rouda och Antony.  De är också 

snälla tycker jag.
Mona Nabdi

4A 11 år

Inga sådana här
i naturen!
vi hatar batterier i naturen, för de förstör 
naturen och djuren kan äta dem och 
dö. För batterier innehåller olika giftiga 
ämnen som kan sprida sig och förstöra 
växter och andra saker i naturen. Man får 
inte slänga batterier i soptunnor för det är 
inte heller bra utan man ska slänga dem i 
batteristationen. De finns på olika återvin-
ningsställen.

Said Hasuna
Ahmed Dawda

Göteborgs cup
feLix vaKnade en varm torsdagsmor-

gon. Han var uppspelt över att det inte var skola, istället 
låg han i sängen och grubblade, kollade på mobilen och plötsligt insåg 

han att det var den första dagen på fotbollsturneringen, Göteborgs cup.
Fort som blixten gjorde han sig i ordning och sprang ut. Han var så glad 

över att snart få spela fotboll, men han tänkte inte på att det var flera tim-
mar kvar till matchen. Tiden gick långsamt men till slut var det dags. Deras 
motståndare var från en lite mindre stad i Skåne, och Felix förstod inte ett 
enda ord de sade.

Matchen började inte så bra för hans lag. Två lagkamrater blev allvarligt 
skadade och kunde inte fortsätta. Nu hade de ingen på bänken och laget var 
i kris. Efter drygt 15 minuter in i matchen gjorde Felix det första målet, men 
inte lång tid efter det blir det ett mål till, denna gången till skåningarna.

Efter 90 minuter var matchen slut och Felix lag förlorade med tre mål. 
Hela laget var besviket och ingen sade någonting. Inte ett enda ord hördes 
i omklädningsrummet. Med nya förhoppningar värmde de upp till nästa 
match som skulle spelas mot Bräcke FF. Som tur var vann Felix lag den 
matchen och de kunde vara lugna för de hade kommit på andra plats. 

Felix hade väntat på detta. Att i alla fall vinna en av matcherna var något 
stort och obeskrivligt för honom. 

Dylan Fellous
Franska skolan

trött gick jag ner för trap-
pan för att bre en macka till 
frukost. Jag håller inte så bra 
koll på mina måltider, men jag 
försöker äta frukost i alla fall.

Väl på fotbollsplanen var 
matchen jämn. Jag gjorde två 
mål i slutet. Dessa två mål 
skulle bli livsavgörande för mig 
eftersom att min tränare stod 
och förhandlade med Barcelo-
nas tränare. De två erfarna före 
detta fotbollsspelarna disku-
terade vilt och till slut fick jag 
reda på att jag blivit uppköpt 
av Barcelona samt att jag redan 
imorgon måste flyga dit för att 
träffa resten av laget

För mig var detta så klart 
det bästa ögonblicket i hela 
mitt liv! Jag sprang hem full 
av glädje för att packa inför 
Spanien.

Några dagar senare när jag 
anlänt till Spanien möttes 

jag av mina lagkamrater, 
som skulle följa med mig till 
CAMP NOU för att skriva på 
ett kontrakt.

Sedan dess har jag tränat 
tillsammans med Messi, Pique 
och många fler i Spanien. 

Edvin
årskurs 4

Två livsavgörande mål
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www.madeinbacka.com

den 27 Maj, var vi en grupp tjejer och killar 
från Backa fritidsgård som åkte till Stockholm 
för att besöka riksdagen. Klockan 06.40 träf-
fades vi på Backa Kyrkogatas busshållplats. Vi 
åkte tåg och på tåget snackade alla med var-
andra. Vi hade så roligt att tiden gick ganska 
snabbt

När vi kom fram till Stockholm så besökte 
vi först kulturhuset, slottet, Storkyrkan och 
gick runt lite i stan. 12.30 väntade vi utanför 
riksdagen på Shadiye Heydari som skulle 
hämta oss. Shadiye är riksdagsledamot.

När vi gick in i riksdagen fick vi ett klister-
märke som visade att vi fick vara där inne. Vi 

fick gå igenom en kontroll precis som på  en 
flygplats, tog av oss jacka, keps och sådant.

Sedan fick vi gå in restaurangen.  Det var 
precis som i en skolmatsal. Vi fick ta en bricka, 
ett glas och sedan säga vad vi ville ha och äta.

Efter att vi ätit samlades vi igen. Shadiye 
pratade om några regler som vi måste respek-
tera i riksdagen, bland annat vårda språket, 
prata med små bokstäver och absolut inte 
lämna gruppen. Shadiye guidade oss runt i 
byggnaden. Vi besökte olika mötesrum. Vi var 
också i ett rum där alla stora politiker brukar 
ha möte. När vi var där inne så berättade hon 
om hur hon blev politiker. Hon berättade en 

hel del om riksdagen, om sitt liv osv.
När vi lämnade riksdagen så promenerade 

vi ute på stan igen. Vi gick till McDonald’s, 
åt glass och hade roligt. En timme innan vi 
skulle åka till Göteborg så gick vi in i några 
affärer för det var kallt. Sedan köpte vi mat på 
centralstationen som vi kunde äta på tåget. Vi 
kom fram till Göteborg 21.30 och åkte hem 
tillsammans igen. Alla tyckte att vi hade haft 
en trevlig dag. Alla umgicks med alla och vi 
lärde oss en massa om riksdagen och politiken.

Ebru Yagci
Robin Guidetti 

Nathaniel Popovski
Ung helg

Intervju med Shadiye
Hur är det att jobba som politiker?

Det är ett hedersuppdrag jag har. Det är ett 
roligt uppdrag men samtidigt slitsamt. 

Vad vill du få fram med din politik?

Att göra skillnad i människors vardag, att ha 
ett rättvisare samhälle. 

Gillar du ditt yrke?
Jag älskar mitt uppdrag.

Hur får ni de unga engagerade i politik så att de röstar?
Alla vi i samhället har ett ansvar, var och 

en kan skaffa sig information via nätet, eller 
kontakta partikanslier. Politikernas ansvar är 
att vara tillgängliga och svara på frågor. Våra 
ungdomar kan alltid maila eller ringa till 
politiker för att ta reda på fakta.

En dag i riksdagen


