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VårEn, årstidernas brud är här, poserar i vita, rosa, röda och gröna färger och 
bjuder oss på olika goda dofter. Solen mojnar sig på morgonen och sträcker sin 
värme mot oss. Vandrande fåglar snurrar i luften och kvittrar att de är tillbaka. 
Vita måsar flyger överallt, skränar och välkomnar den vackra bruden, våren. 
Rovdjuren går lugnt, nosar på vårens doft i skogens unga, gröna grenar och vaktar 
omgivningen med skimrande ögon för att inte bli uppäten av stora djur.

I det här numret kan du bland annat läsa intressanta reportage, korta texter 
om romer, politiker och Världskulturmuseet.  

Eftersom barnen och ungdomarna på Backa Fritidsgård, Brunnsboskolan och 
utanför har varit mycket duktiga och produktiva, det vill säga skrivit mycket, så 
gick inte allt att publicera i det förra numret av Made in Backa. Därför får ni här 
ett extra vårnummer av tidningen. Det är också många ungdomar som är i behov 
av arbete därför har föreningen Författarcentrum Väst, Made in Backa, Backa 
Fritidsgård och Ung helg-projektet i Norra Hisingen haft ett bra samarbete och 
gjort sitt bästa för att många ungdomar ska få arbeta med tidningen på vardagar 
eller helger. 

Vi kommer fortsätta vårt samarbete under sommaren för vi vet att många 
ungdomar vill jobba med tidningen och med våra fina barn på fritidsgården. Vi är 
väldigt stolta över våra ungdomar och tycker att de har gjort ett väldigt bra arbete. 
Dessa ungdomar har kommit i kontakt med många olika personer, politiker, 
tjänstemän, barn, konstnärer… i sin stadsdel och gjort väldigt intressanta repor-
tage som ni kan läsa i detta nummer. De har arbetat fram en enkät om Made in 
Backa med 15 frågor och många ungdomar som har jobbat med tidningen svarat 
på frågorna. Stort tack till våra fina ungdomar, landets framtid. Må ni leva ett 
gott liv länge!

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare
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LEna adELståL är enhetschef för 
biblioteken i Norra Hisingen. Hon 
har jobbat med bibliotek i 35 år, som 
bibliotekarie eller chef på folkbiblio-
teket som hon är idag, men också på 
sjukhusbibliotek och skolbibliotek.

Hon är särbo och har två, som 
hon tycker ”underbara vuxna barn” 
som hon träffar så ofta som möjligt.

På sin fritid läser hon mycket 
och har oftast tre böcker på gång 
samtidigt. Helst biografier, det vill 
säga böcker som handlar om olika 
människors liv och upplevelser. Men 
hon läser gärna också reseskildringar 
och en och annan deckare.

Boktips
En jättebra bok som hon nyss har läst 
är Bea Uusmans bok om André-
expeditionens luftballong-resa till 
Nordpolen. 

Lenas största dröm är att resa ut 
i världen mer och se och upptäcka 
länder och människor.

Hon önskar också att alla barn 
och ungdomar, var de än finns, ska 
bli sedda och vara älskade. Hon 
försöker uppfylla sin dröm genom att 
vara fadder till barn som inte har det 
så bra. Men också genom att arbeta 
för att barn i hennes närhet med 
hjälp av biblioteken ska få tillgång 
till böcker, språkupplevelser, teater, 
författarbesök med mera.

Spännande
Lena ser film mest på tv. Hon tycker 
att filmen ”En oväntad vänskap” är 
bra. Hon brukar låna film på biblio-
teket då och då.
Hur känns att vara chef för biblioteken?
– Det är spännande att få vara med 

och utveckla biblioteken på Norra 
Hisingen i en riktning som följer 
med i tiden och som motsvarar våra 
användares förväntningar.

210 00 besökare per år
– Medarbetarna på våra tre bib-
liotek, Backa, Kärra och Tuve, är 

fantastiska och gör ett superbra 
jobb varje dag. Biblioteken har ca 
310 000 besökare varje år och lånar 
ut 220 000 medier. 

– Det allra viktigaste är att 
barn och unga läser och får många 
kulturupplevelser. Det är då man 
utvecklas som människa och lär sig 
förstå andra människor och kulturer 
och inte minst sig själv.
Tänker du jobba kvar som bibliotekschef eller 
har du andra planer för framtiden?
– Jag vill gärna vara kvar i biblioteks-
världen i framtiden.
Om du någon gång fick välja att ha kvar 
detta jobb eller välja något annat vad skulle 
du välja och varför?
– När jag var ung ville jag helst av 
allt bli en berömd konstnär.  Nu är ju 
det inte valbart idag så då väljer jag 
att ha kvar det jobb jag har.

Wissam Morabet
Ung helg

24 Antalet stads-
delsbibliotek i 
Göteborg

 2 Antalet bokbus-
sar i Göteborg

 1 Antalet stads-
bibliotek. Ligger 
vid Götaplatsen 
och har just öpp-
nat igen efter en 
stor utbyggnad 
och renovering.

 1 Antalet filialer 
till stadsbib-
lioteket. Det 
heter 300m2 och 
ligger på Södra 
Hamngatan.

Vi har intervjuat
…Lena Adelstål, som är chef för Norra Hisingens tre bibliotek 

”Det allra viktigaste är att barn och unga
läser och får många kulturupplevelser”

Lena brukar 
ha tre 
böcker 
på gång 
samtidigt!

Vår! Det firar vi med 
ett extranummer!
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Bagir kwiEk är född i Ko-
sovo. Hans pappa var född 
i Polen och hans mamma i 
före detta Jugoslavien. Bagir 
är 42 år och är uppvuxen i 
Bergsjön. Han fick frågan 
om hur han själv skulle 
ranka sin barndom.  Svaret 
var att det var mycket som 
var bra, men också mycket 
som var dåligt, sådant som 
han inte önskar ens sin värsta 
fiende. 

Bagir berättade att vad 
man ser som familj inom 
hans folk, romerna, är annor-
lunda jämfört med hur det är 
för det svenska folket. Som 
rom räknar Bagir att han  
har närmare 500 personer 

som tillhör hans släkt eller familj. 
Inom det svenska folket så har 
Bagir fru och fyra barn. 

100 procent aktivist
Han jobbar 50 procent för studie-
förbundet Sensus och 50 procent 
för Göteborgs stad, men han är 
100 procent romsk aktivist. Att 

han började med det var en na-
turlig övergång från olika tidigare 
projekt för Sensus och Göteborgs 
stad. 

Innan han fick sina nuvarande 
jobb arbetade han som städare, 
pizzabagare, diskare och livvakt. 

– Att vara rom är för mig 
som en gåva från Gud, jag skulle 
aldrig vilja vara något annat. Jag 
är oerhört stolt över att vara rom. 
Världen ser annorlunda ut för oss 
romer eller vi ser den med andra 
ögon och det är jag tacksam över. 
Samtidigt är det en förbannelse, 
för det känns som om man får 
kämpa mot hela världens fördo-
mar. Livet är oftast en kamp för 
överlevnad från dag till dag om du 
är rom. 

”Jag är stolt över mitt ursprung”
”Samtidigt är det
en förbannelse
för det känns
som om man får 
kämpa mot hela 
världens fördomar”
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dEn 13 fEBruari  hade Made in 
Backa bjudit in Bagir Kwiek till 
Backa fritidsgård för att föreläsa 
om romer. Över 30 ungdomar och 
några vuxna lyssnade.

Bagir berättade att när han 
var liten så kallade alla honom 
zigenare. Och när hans lärare sade 
åt honom att peka ut sitt land på 
kartan så pekade Bagir på Kosovo. 
Då sade läraren: – Det där är inte 
ditt land Bagir, du är zigenare, du 
har inget land.

Halva släkten mördades
50% av Bagirs släkt mördades 
under andra världskriget så han 
kunde inte fråga sina förfäder vad 
zigenare betydde. 

Hans favoritställe under barn-
domen var biblioteket. Där slog 
han upp ordet zigenare i ett upp-
slagsverk, det stod att det betydde 
svarta, tjuvaktiga, smutsiga och 
lögnaktiga. 

Bagir tycker att det är viktigt 
att veta vem man är. Han berät-
tade att romerna ursprungligen 
kommer från Indien, de flydde 
därifrån när det var krig. Man 
kan spåra romernas resa via 
språket, t ex har de låneord från 
Persien och Armenien. När de 
var i Konstantinopel (Istanbul) 
blev de kallade för ”Atigani” och 
det betyder de som inte vill bli 
berörda. Romerna stannade kvar 
i Turkiet som de kallade för sitt 
andra hemland. 

Jakt på romer i Tyskland
När de kom till Europa på 13-, 14- 
och 1500-talet gick rykten om att 
romer var turkiska spioner. 

I Tyskland var det jakt på 
zigenare. Man fick 6 kronor om 
man tog med sig en levande zige-
nare som man kunde hänga och 3 
kronor för en död. 

I Spanien tillfångatogs 12 000-

15 000 romer. De flesta dödades 
en onsdag som blev känd som 
Svarta onsdagen. 

I 40 år fick inte romer träffas, 
prata sitt språk, de hölls i fäng-
else… Det finns inga spanska ro-
mer som idag har kvar sitt språk, 
romani, till en följd av svarta 
onsdagen, berättade Bagir.

Köptes och såldes som slavar
I Rumänien användes många 
romer som slavar och kallades 
för ”Robi” De köpte och sålde 
romer och det var först 1886 som 
slaveriet tog slut.

Om en rom frågar en annan 
rom om han/hon är romsan och 
denne svarar: ”Nej, jag är Robi” så 
betyder det att personen har varit 
slav. En Robi som tigger brukar 
kolla ner i marken och skämmas.

Man ser att romer är ett starkt 
folk som lever än idag, efter allt 
som människor i olika länder har 

gjort mot dem. 
Vissa säger att zigenare är tju-

var och snor. Om man är i deras 
situation finns det kanske inget 
annat val. Man måste försörja 
familjen för att överleva. 

Tack vare Katarina Taikon fick 
romer rätt att få lägenheter, gå i 
skolan m m. Innan byggde folk 
murar där romer bodde. 

En rom säger ”Vi är svartare än 
svart. Vi är svartast i Sverige!” 

Var aldrig tyst!
Och så här avslutade Bagir sin 
föreläsning:

– Skriv, lär dig att lyssna på din 
inre röst. Om man vill kan man 
göra skillnad. Var aldrig tyst. Om 
man är tyst betyder det att man 
håller med. Alla har en inre röst, 
om du lyssnar på den så gör du 
rätt.

Ebru Yagci
kultans fritidsgård, Ung helg
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Orhan Mustafa är 27 år och 
kommer från Kosovo. När han 
var två år flyttade han till Sverige. 
Han lever med sin fru och sina 
två barn. På fritiden är han med 
sin familj och kollar på fotboll. 
Han har haft ett tufft liv under 
sin uppväxt.  Som barn hade han 
det jobbigt i skolan för han hade 
lässvårigheter och blev retad av 
vissa elever. Därför hängde han 

Nu har Orhan
fått en helt
annan syn
på skolan

5 favoriter
Film: Fast & Furious
Sport: Fotboll
Mat: Kebab och ris
Djur: Tiger 
Färg: Blå

ofta på fritidsgården och umgicks 
med sina vänner för att glömma 
bort det jobbiga. Hans förebilder 
var ungdomshandledarna och han 
ville bli som dem och jobba där. 

Nu har han tagit tag i sitt liv 
och jobbar sedan drygt tre år som 
skolvärd i Skälltorpskolan. Han 
trivs väldigt bra med jobbet och 
ungdomarna. De betyder mycket 
för honom. 

– Att jobba med ungdomar 
och hjälpa eleverna är det bästa 
som finns. Det är som att vinna på 
lotto. Jag fick aldrig den hjälpen 
när jag var liten. Nu vill jag jätte-
gärna hjälpa andra, säger Orhan.

– Alla är lika mycket värda och 
ska behandlas med respekt. Mitt 
liv går framåt just nu, det enda 

jag önskar är att kunna fortsätta 
jobba som skolvärd.

– Jag trodde inte tidigare att 
det var viktigt med skolan men 
nu när jag jobbar med elever, 
försöker jag uppmuntra dem att 
ta skolan på allvar, berättar han.

 Han medverkar i ett bokpro-
jekt som heter ”Det glöder under 
askan” och har skrivit en lång 

berättelse. Boken skrivs av romer. 
Orhan tycker att projektet är en 
bra grej för samhället. 

– Det har gått framåt med 
boken och det är flera som har 
skrivit bra berättelser. Man lär sig 
nya grejer hela tiden. 

Ramo Sokoli
Skälltorpsskolan och kultans 

fritidsgård

Om det som varit jobbigast i 
hans liv säger han:

– Det känns för mycket i 
själen att tala om det. 

Bagir föredrar att bli kallad 
rom istället för zigenare.

– Jag har aldrig skämts för att 
bli kallad rom. 

Bruce Lee är förebild
Som liten drömde Bagir om att 
bli världsmästare i karate och att 
få en stor familj, jobba och leva 
lyckligt.

 Han har många olika före-
bilder men den allra viktigaste är 
Bruce Lee.

– Han sade många kloka 
saker som kändes viktiga när det 
var jobbigt. Hans ord gav mig 

lusten att alltid kämpa vidare och 
aldrig ge upp.

Bagir hade även andra före-
bilder, t ex Ghandi och Martin 
Luther King, som visade att man 
kunde förändra världen. 

I dag ser han Ian Hanckok 
som sin förebild. Ian är en av de 
högst utbildade romerna i värl-
den. Det var Ian som lärde Bagir 
den romska historien och det är 
han väldigt tacksam för.

– För att veta vem du är, 
måste du veta vem du var, säger 
Bagir. 

 Just nu går det bra med job-
bet för Bagir, men det är inte lätt 
alltid för det finns så mycket att 
göra och förändra.

– Ibland känns det som att 
försöka smula sönder ett berg 
med bara sina händer. Helt 
omöjligt. Andra gånger så ramlar 
det stora stycken från berget och 
man tänker att snart är jag där. 
Du är ju en person som verkligen käm-
par för sitt folk, vem har gett dig stöd 
och hjälpt dig? 
– Jag vet att det kan låta konstigt, 
men det känns som om jag är 
tvungen att göra det jag gör. Som 
om jag inte har något val. 

– Stöd och hjälp finner jag lite 
överallt. Världen består av fler 
goda människor än onda. Jag har 
haft tur att jag lever i en tid där 
många kloka människor vill oss 
väl. Det måste ha varit fruktans-

värt svårt för Katarina Taikon 
som vi romer verkligen har 
mycket att tacka för. Hon visade 
vägen för oss och hon gjorde det i 
en tid då människor verkligen såg 
ner på romer och kvinnor.

– Man kan säga att alla före 
mig har hjälpt mig, och att alla 
människor som inser att orätt-
visa, intolerans, grymhet och 
ondska inte bör ha en plats i vår 
värld, stödjer oss, svarar Bagir.

Ramo Sokoli
Skälltorpsskolan och kultans 

fritidsgård

Bagir
berättar om romer

5
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skådEspELarna  Josefin Neldén och Rasmus Lindgren hade 
en workshop för ungdomar som medverkar i boken ”Det glöder 
under askan”. 
Vi var sammanlagt 12 personer inklusive Homeira och de två 
skådespelarna. Vi började med att fika på kultan innan vi gick 
in i teatern. Sedan tog vi fram stolar, satte oss  i en cirkel och 
presenterade oss för varandra. 

Man skulle svara på frågor som, vad betyder ditt namn och 
varför fick du det? Och vad är ditt favoritgodis?

Det fick alla att känna sig lite mer bekväma och det var en bra 
start på hela workshopen. 

Därefter började vi med övningarna. Den första kallades ”Pep-
parkakskull.  Det gällde att tänka snabbt och jaga.

Den andra övningen hette samuraj. Vi stod i en ring och skulle 
skicka iväg ett samurajljud som man skrek ut och skickade till en 
annan person i ringen, som sedan skickade det till någon annan. 
Här denna övning skulle man vara snabb men även vara koncen-
trerad.

Den tredje övningen hette ”kom” och där gällde det att vara 
tyst, lugn och diskret.

Ungdomarna klarade alla tre övningarna väldigt bra och tog 
det seriöst även om det var lite skratt och skoj. 

Sedan avlutade vi med att skriva en dikt som redan var påbör-
jad. 

Och alla ungdomarna tyckte att det var roligt. Vi personligen 
gillade lekarna för att det var något nytt för oss. Rasmus och 
Josefin gav ungdomarna en skrivövning där de satt och fick skriva 

trifa anwar är konstnär och fotograf och 
arbetar även som bildlärare på två olika skolor 
i Göteborg.  Hon är född 1970 i Sulaimaniya, 
Kurdistan och avslutade sina studier på Aca-
demy of Arts i Babel, Irak 1994.  Till Sverige 
kom Trifa 1996 och idag är hon bosatt i 
Backa och studerar Konstnärligt magis-
terprogram med inriktning mot curator 
på Akademin Valand. 

Hon har haft många utställningar 
både individuellt och tillsammans med 
andra, till exempel i länder som Spanien, 
Indien, Österrike, Japan och Tunisien. 
Trifas konstverk har även visats på flera 
olika onlineutställningar som Chicago 
Photo Exhibition där hon medverkade 
med abstrakta och moderna fotografier. 

År 2012 startade Trifa en välgörenhets-
förening, Art Aim som syftar till att hjälpa 

behövande barn i fattiga länder. Utöver detta 
har hon även medverkat i andra välgörenhets-
föreningar bland annat i Indien. Hon designar 
och säljer även smycken där hon använder sig 
av ädelstenar som hon reser runt världen för 

att få tag på. 
Trifa har vid olika tillfällen 

föreläst om hur hon i bildun-
dervisningen använder sig av 
digitala verktyg. Hon berättar 
att det är ett bra sätt för elever 
att inte bara få möjligheten att 
rita och måla, utan även att ut-
trycka sig, både med foto, film 
och animering. 

– En lärare ska inte bara un-
dervisa utan inspirera eleverna 

i ämnet och även ge dem möjligheten att få visa 
sin kunskap genom olika metoder, säger hon. 

Hon har även med Svartedalsskolans elever 
deltagit i filmfestivalen Frame där eleverna 
visade upp en egen film som de vann publik-
priset med. I år deltar hon igen med Jättestens-
skolan och tävlar med en film om mobbning 
och elevers rättigheter. 

År 2012 anmälde hon eleverna till Webb-
stjärnan, där hon blev nominerad kandidat till 
lärarpriset 2012. 

Hon tycker att en viktig faktor är att 
förstärka elevernas självförtroende genom att 
bl a inspirera dem till att ta eget ansvar och stå 
framför en kamera och skapa film och bilder.

– Nyckeln till framgång ligger i kärleken 
till det man gör, för att det är endast med 
kärlek som man kan nå det man vill i livet, 
säger hon.

Diém Faieq
 Ung helg

J OSEFIN NELDéN
 

Ålder: 29 år
Jobb: Skådespelare (i 9 år)
Favoritfilm: Garden State
Favoritbok: Rädd att flyga av Erica 
Jong
Intressen: Teater, vänner och dyka.

R ASMUS LINDGREN

Ålder: 37 år
Jobb: Skådespelare  (i 13 år)
Favoritfilm: Magnolia
Favoritbok: Huliganerna kom-
mer på besök av Jennifer Egan
Intressen: Fotboll, teater och 
jobba med ungdomar

i 15-20 min innan de skulle redovisa och diskutera det de skrivit ner. Det var 
mycket bra texter och tankar från ungdomarna. Workshopen gick jättebra 

och man såg att 
ungdomarna 
gillade det och 
hade kul.

Isman Abdi
Romella 

Hannoun
Kultan

WORKSHOP
MED

&
TrifaKonstnär, fotograf och lärare

”Nyckeln till fram-
gång ligger i kärleken 
till det man gör”
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MiLa drunEcka är en kvinna 
som håller på med mycket sam-
tidigt. Hon började med konst 
och keramik i vädigt tidigt ålder 
eftersom hennes pappa och kusin 
höll på med det. Senare studerade 
hon på konsthögskola. 

Hon jobbar som kulturpe-
dagog i Lundby, tolk och guide i 
Göteborg. Hon ger även kurser 
i akvarell och keramik och har 
arbetat med grafisk formgivning i 
30 år, vilket har gett henne breda 
kunskaper och värdefull erfaren-

En mångsidig konstnär som gärna jobbar med barn
het. Mila har skapat spännande 
konstverk i form av keramik, 
akvarell, textil, tryck och speciell 
design för speciella föremål ex. 
teaterscen, ingångar, mm. Hon 
finns med i konstkatalogen ”Inter-
nationella kulturskapare i Göte-
borg” och haft egna utställningar 
med tavlor och keramik.

Mila är surrealist vilket 
betyder att hennes konst inte är 
realistisk utan att det finns mycket 
fantasi bakom det hela. Mila får 
inspiration från sina resor och 

eftersom hon älskar att resa är 
det väldigt bra. Där hon får mest 
inspiration är i Syd- och Cen-
tralamerika där hon brukar gå i 
naturen. 

Det bästa hon vet är att arbeta 
med barn eftersom de har en stor 
fantasi och vilja. Hon hade ett 
projekt med många olika förskolor 
under Kultur och fritid i Lundby. 
Projektet heter ARTBOX och 
går parallellt i några länder. Barn 
bygger ribbor som de sedan ska 
bygga ett hus av. Runt 100 barn är 

delaktiga i detta projekt. Hon har 
även gjort några projekt i Backa. 
Barnen är oftast i centrum av hen-
nes skapande.

På fritiden åker hon skidor på 
vintern och paddlar kajak på som-
mare. Då brukar hon hon stanna 
på öar och måla. Hon vandrar 
även och spelar tennis.

Om inte Mila hade gjort det 
hon gör idag skulle hon nog blivit 
veterinär för hon älskar djur. 

Romella Hannoun 
Ung helg
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OM någOn sägEr Paris, New 
York eller Barcelona så får de flesta 
en tydlig bild av staden, männis-
korna och livet där. Men vad ser vi 
framför oss när vi hör Tanzania, 
Lagos eller Rawanda?

”Afrika is a great country” 
heter en utställning som består av 
40 fotografier i storleken 2,5x3,3 
meter. Egentligen så säger själva 
namnet allting. Det understryker 
det uppenbara att riktigt så är det 
inte. Utställningens titel syftar på 
hur vi runtom i världen pratar om 

jordens näst största världsdel som 
ett enda land. Trots att Afrika 
består av 53 länder med ca 2000 
språk och mer än 1 miljard män-
niskor. 

 Bilderna är tagna av fotografen 
Jens Assur, som i många år var 
pressfotograf, bland annat på Ex-
pressen. Numera har han en egen 
studio med flera anställda och 
arbetar med fördjupande projekt 
inom fotografi och film. 

Jag tror att meningen med den 
här utställningen och varför han 

gjort den är att visa en annan bild 
av Afrika än vad folk kanske tror.

I en intervju sa Jens: 
– Vi matas ständigt med bilder 

av hur Afrika hela tiden dör ut. 
Nu vill jag visa hur Afrika lever.  
Afrika är precis som andra delar av 
världen där det finns svårigheter 
men också möjligheter och ett helt 
vanligt vardagsliv. 

Anila Mohamadi
7A Brunnsboskolan

VärLdskuLturMusEEt ligger 
vid Korsvägen. Vi undrade vad 
för slags museum det är och begav 
oss dit.  Där fick vi träffa Gabriel 
Franzén som är museivärd.

Han är väldigt trevlig och vet 
väldigt mycket om museet. Han 
har jobbat där sedan april 2012. 
Då var han 25 år och idag är han 
27.

På museet kan man träffa Gab-

riel alla dagar i veckan förutom 
måndagar för då är det stängt.

När man kommer in i museet 
så blir man varmt välkomnad. 
Gabriel  berättar vad som finns 
i museet och tar en även på en 
guidetur om man vill.

– Jag valde detta yrket dels 
för att man får träffa massor av 
fina människor och dels för att 
man får möta olika kulturer och 

länder, berättar Gabriel. 
Världskulturmuseet öppnades 

i slutet av 2004. Tanken var och 
är att folk ska vända sig mot rasis-
men som finns nästan överallt och 
hindrar oss att känna oss jämlika.

– Vi försöker hitta gemensam-
ma saker och även lyfta fram olika 
länder och kulturer, säger Gabriel. 

Milkias Negasi
7B Brunnsboskolan

Ett riktigt cooltmuseum!
…såg en
utställning 
med jätte-
stora foton 
från Afrika

Gabriel, trevlig museivärd.

Vi blev varmt välkomnade av Gabriel, och...

när jag gick in i MusEEt så kände jag verk-
ligen öppenheten i byggnaden och det första 
jag såg var den snygga trappan. Vi möttes av 
jättetrevlig personal som hjälpte oss och gav oss 
en guidetur. Jag tyckte verkligen om museet 
och jag rekommenderar alla att besöka det för 
det är riktigt coolt. 

Museet är byggt år 2004 och ritades av 
arkitekterna Cecile Brisac och Edgar Gon-

zalez. Deras första skiss har arkitekterna haft 
filosofin att sprida öppenhet i byggnaden. 

Mot Södra Vägen hänger husets övre 
våning ut över gång- och cykelvägen. Hela 
bottenvåningen mot gatan är en solid glasfasad 
vars syfte är att förbipasserande ska kunna 
studera och se utställningssalen i källaren från 
utsidan. 

Museets ingång ligger på den norra delen 

av byggnaden. Man möts av en mycket fin och 
imponerande trappa som är det centrala i bygg-
naden. På Wikipedia kan man läsa att trappan 
har inspirerats av den så kallade spanska 
trappan i Rom med målet att fungera som en 
mötesplats för alla ungdomar och vuxna. 

 Sara Atoche Tajiki
7A Brunnsboskolan

Via Olimpica I Maputo, Mozambique.                                                                                                                                  FOTO: JENS ASSUR©
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thOMas MartinssOn är 44 år  
och arbetar sedan 2011 som kom-
munalråd på heltid för Miljöpar-
tiet. Han ansvarar bland annat för 
frågor som rör kultur, integration, 
jämställdhet och mänskliga rät-
tigheter.

Thomas gick med i miljöpartiet 
1997 och blev invald som ersättare 
i kommunfullmäktige 2002.

Han valde att bli politiker för 
att förändra saker till det bättre i 
samhället. 

– Ett sätt att göra det på är 
att försöka få makt att förändra 
genom att ge sig in i politiken. Jag 
valde att göra det i det parti som 
ligger mig varmast om hjärtat. 

Thomas fick sitt nuvarande 
jobb genom att Miljöpartiets 
medlemmar på ett möte hösten 
2010 röstade för att han skulle bli 
ett av partiets två kommunalråd. 
Han berättar att han en månad 
innan mötet hade kontaktat parti-
ets valberedning  och sagt att han 
var intresserad av få uppdraget.

Thomas har studerat på uni-
versitetet. Han pluggade i ungefär 
fem år och är utbildad gymna-
sielärare i samhällskunskap och 
historia. 

Han berättar att han avslutar 
sina politiska uppdrag vid  års-
skiftet. Sannolikt kommer han 
att vara lärare eller åtminstone ha 

något arbete där hans pedagogiska 
utbildning är till nytta för honom 
och andra.

– Men jag är ju fortfarande 
kommunalråd och heltidspoliti-
ker hela 2014 ut. Det innebär att 
jag jobbar i snitt 50-55 timmar i 
veckan med det uppdraget. 

På den fritid jag har tillbringar 
jag det mesta med familjen, jag 
är gärna ute på cykeltur och 
promenad i staden och i skogen. 
Den enda organiserade verksam-
heten jag hinner med (förutom 
politiken) är att jag är med i en 
liten sångkör.

Revan Karim
Ung helg

Thomas jobbar 50-55 timmar i veckan
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frEdagEn den 17 januari 
intervjuade vi Even Bakke som är 
kökschef i Brunnsboskolans nya 
matsal. Intervjun gick väldigt bra. 
Vi fick bra svar på alla sju frågor 
vi ställde. 

Den nya matsalen har blivit 
renoverad och är nu mycket 

fräschare. Det finns många 
bord och stolar att välja mellan. 
Brunnsboskolans nya matsal är en 
av de bästa i Göteborg. 

Vi frågade Even vilka uppgif-
ter han har som kökschef och då 
svarade han att han bland annat 
beställer råvaror. Han berättade 

att han älskar sitt arbete 
Vi frågade också om maten all-

tid blir perfekt. Då svarade Even 
att den inte alltid blir det men då 
fixar de ny mat. 

– Vi brukar också laga mer mat 
om det inte räcker. 

Han berättade även att lun-

chen får kosta max 9,50 per elev. 
Med tanke på att det är väldigt 
lite så tycker han att Brunnsbos 
matpersonal lyckas mycket bra. 

Khalid Abdiraxman
7B Brunnsboskolan

Even är boss
i Brunnsbo-
skolans nya 
fina matsal
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kristina tharing är 53 år och har 
varit politiskt aktiv sedan hon var 
17 år. 
  Hon ansvarar för utbildningsfrågor 
och kulturfrågor för moderaterna i 
kommunstyrelsen i Göteborg.

– Jag vill engagera mig i politiken 
för att kunna vara med att påverka 
och förändra. Mina eventuella styr-
kor är nog att jag är rak, nyfiken och 
medveten. 

Att vara politiker är inget jobb. 
Det är ett förtroendeuppdrag man får 
av sitt parti och av folket genom val. 

Hon har varit fritidspolitiker 
i många år men fick möjlighet att 
vara det på heltid som kommunal-
råd. Efter valet 2006 tackade hon ja 
för att få möjlighet att lära sig mer, 
kunna påverka och göra skillnad med 
moderata tankar och värderingar 
och kunna påverka för ett bättre 
Göteborg. 

Förutom gymnasieutbildning 
är hon marknadsekonom DIHM. 
Hon arbetar gärna både enskilt och 
i grupp. 

– Det beror på vad det är som ska 
göras. Är du ordförande eller vice 
ordförande så har du ett större ansvar 
än de som är ledamöter i en nämnd 
eller styrelse.

På min fritid reser jag mycket, 
läser, går gärna på konserter, utställ-

ningar mm. 
Kristina ville bli politiker för 

att hon tycker det är viktigt att det 
sker förändringar när saker och ting 
inte fungerar.  Men hon tycker detta 
måste ske i demokratisk ordning.
Vilka egenskaper skulle din senaste chef 
säga är dina tre starkaste?

Att jag är pålitlig, orädd och enga-
gerad.

Hur fick du ditt jobb/hur länge sökte du jobb?
Jag sökte inte uppdraget utan blev 
tillfrågad och vald av moderaternas 
kommunfullmäktigegrupp.

I vilka situationer blir du stressad?
Blir sällan stressad av situationer 
men i bland är det mycket som ska 
göras på begränsad tid och då kan 
det bli lite stressigt ibland. Man 
vill ju hinna med så mycket som 
möjligt.
Om det inte blir som jag hade 
tänkt så får man ibland acceptera 
det. Men det betyder inte att jag 
ändrar min åsikt om hur jag vill se 
lösningen. 

Var tror du att du befinner dig om tre-fem år 
yrkesmässigt?

Då är jag kommunalråd i ett Göte-
borg som styrs av en Alliansmajori-
tet då vi vunnit valet 14 /9 2014.

Zryan Karim
Ung helg

Kristina tror att alliansen vinner

Kristina Tharing hoppas att få fortsätta vara heltidspolitiker även efter 
valet. Hon sitter i kommunstyrelsen för moderaterna och är särskilt 
inriktad på utbildnings- och kulturfrågor.

Ingrid Sandberg, 91 år 
Ingrid kommer från Köping. De 
som bodde på landet hade det 
bra eftersom att militären köpte 
in nästan allting som de produ-
cerade. Lantbrukarna upplevde 
inte samma livsmedelbrist som 
de flesta människor gjorde. Så 
det var olika beroende på vart 
man bodde. Det enda problemet 
var att det inte fanns kaffe.

Gunnar
Johansson, 90 år
Det var inte så fräckt på 30-talet. 
Det var nästan ingen som jobbade, 
de som inte hade jobb gick till stan 
för att få pengar, man fick 1 krona. 
Under 1933 började ekonomin bli 
bättre, allting var billigt om man 
tänker.

Så var det när Aron, Ingrid och Gunnar var unga...

Manche Usinov

Tre pensionärer som brukar vara på Backa kulturhus och delta i Livslusts verksamhet berättar så här om sina unga år.                        
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tiMO Mäki blev medlem i socialde-
mokraterna 1990. Han blev ledamot 
i stadsdelsnämnden (SDN) i Kärra 
Rödbo efter valet 1998 och numera 
ordförande i nämndens sociala 
utskott. 

Timo ville bli politiker eftersom 
han är väldigt intresserad av samhälls-
frågor. Han säger även att det känns 
bra att kunna bidra till förändringar 
och kunna göra saker bättre.

– Men att man måste ha tålamod 
eftersom det tar tid att förändra, säger 
han.

Han tycker att det viktigaste nu är 

att skapa en ekonomisk stimulans i 
samhället så att arbetslösa kan få ett 
arbete med en fast inkomst. Han vill 
också arbeta för ett samhälle med en 
välfärd som är riktad till alla. 

Politiker är något han är på friti-
den. På dagarna arbetar Timo med 
personalfrågor på Volvo. När han inte 
jobbar så brukar han gå på Ullevi och 
titta på Gais och så fiskar han även 
mycket. 

Romella Hannoun
Ung helg

Timo vill vara med
och göra saker bättre
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Aron Karl Hedén, 90 år
Han är från Lysekil Bohuslän, har suttit 
inne och varit i militären. Han tycker 
att livet var hårt men han är glad att han 
lever ännu. Han har en katt som heter 
Nora, alltså Aron baklänges. Under 
andra världskriget tjänstgjorde han på 
en båt i 19 månader. 
Aron startade ett företag för 50 år sedan 
som hette Västsvenska Verktygsdepån.
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slagsmålet !!!

jag såg BLOdEt rinna. 
Det var Kevin och Alex 
som bråkade. Alla, exakt 
ALLA stod och kollade 
och ropade ’’Heja Kevin’’ 
eller ’’Alex, ge allt du har!’’. 

Alex började få tårar i 
ögonen. Ingen lärare hörde 
eller såg det som hände. 
Kenny försökte stoppa 
Kevin.  Jag skrek: 

– HALLÅ, DET 
RÄCKER! 

– Håll käften! Du, han 
förtjänar det, svarade 
Kevin argt. 

Då tog Alex sin knytnäve 
och boxade Kevin direkt 
på näsan. Kevin ramlade 
bakåt och började blöda.  
Då hördes någon som 
skrek HALLÅ!?

Det var Stina. Alla vände 
sig med stora, nyfikna 
ögon. Alex stod där och 
man såg att han tyckte att 
de var pinsamt. 

– VAD GÖR NI?!
Ingen sade något. 
– Kan någon svara mig?
Fanny tog ett steg fram 

och sade tyst: 

–D-det är slagsmål mel-
lan Kevin och Alex…

– Alex och Kevin, kom 
till mitt kontor. NU! Sade 
Stina. 

Kevin klev upp och höll 
för näsan. Alex kollade ner 
på golvet.

– Stå inte bara där, ni har 
lektion snart, sa Stina till 
oss andra.

Fanny och Caroline 
fnittrade. Carro viskade: 

–Oj oj, the bad boys får 
skäll hos Stina! 

Fanny fnittrade till.
– Jag tycker synd om 

Kevin. Han är så söt!
Ja, eller hur…Alex är så 

omogen, svarade Carro.
Inne på Stinas kontor 

sade Kevin att det var Alex 
som började.

Alex fräste till.
 –Vad fan snackar du om 

ditt äckel? Du började!
 – Vårda språket Alex! sa 

Stina surt. 
– Vadååå??? Jag säger 

bara sanningen. Du säger 
hela tiden att man inte får 
ljuga.

– Din djävla idiot, 
tror du att du är cool nu 
eller, sa Kevin.

– Kevin, var beredd 
på ett samtal till hem-
met, sa Stina.

Alex log lite mot 
Kevin och då blev han 
arg och skrek: 

– VEM FAN tror du 
att du är?! och
kastade sig över Alex. 

Han sparkade 
honom i magen
så att Alex ramlade 
och började gråta. 

Stina skrek: 
– Din olydiga unge, 

SÄTT DIG NER! Med 
det där beteendet kommer 
du inte vidare i livet. 

Hon hjälpte Alex upp 
och sade: 

– Du kan gå, man ser 
vem som är den oskyldiga.

– Vad fan har ni för pro-
blem? Han började med 
att…Kevin blev avbruten 
av Stina. 

– Jag vet att sådana som 
du ljuger.

Hon gick med Alex och 

smällde igen dörren. Kevin 
kände tårarna börja rinna. 
Han var så himla arg! Att 
han alltid skulle få skäll... 
När det var Alex som 
började allt. Det kändes 
så orättvist. Hemma hade 
Kevin fått mycket skäll av 
sina föräldrar. 

Dagen efter sade läraren 
i engelska att Stina ville 
träffa Kevin i sitt kontor.

När han kom dit bad 
Stina lite sorgset att han 
skulle sätta sig ner. 

– Jo… Christoffer hade 
filmat allt och det var trots 
allt inte ditt fel. På filmen 
såg jag att Alex började 
reta dig... så jag...ursäkta!

– Jag förlåter dig men 
kan du ringa mina föräld-
rar, för jag vill inte få skit!

– Javisst, det gör vi och 
vi ringer Alex föräldrar 
också!

Anonym

VÅREN
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jag giLLar våren för 
att den gör mig glad och 
det är mysigt med alla 
färger. Våren är också 
skön för att solen tittar 
fram. Sedan kommer 
påsken och det är kul 
med allt godis och alla 
färger. 

Wilma

VårEn är skön. Fåglarna kvittrar så 
vackert så att blommorna blommar. 
Himlen ljusnar och gräset växer. 
Ängarna fylls med blommor. Barnen 
är ute och plockar blommor till sina 
underbara föräldrar.  När våren är här 
då är det underbart och vackert för det 
är grönt och härligt, nästan det som om 
sommaren är här. 

Fatou Kinneh Faal

jag giLLar vår, vartenda 
år. Jag gillar vår för det 
blommar.  Det gör 
mig glad och lycklig.  
Solen kommer fram med 
värmen. 
Våren kan ha olika vä-
der, ljust eller mörk och 
olika vackra färger.

Alin Gulla

VårEn är här. Solen lyser, värmer mig och det 
är mysigt. Blommorna börjar komma fram och 
man ser mer folk ute. Det är skönt med våren! 
Det jag gillar med våren är att allt som täcktes 
av den vita vintern kommer fram i fina glada 
färger. Jag gillar också att dagarna blir längre då 
hinner man göra så mycket mer. Man har lust 
att gå ut och vara med sina vänner och äta glass. 
Jag gillar våren.

Atrina Tari

dEn 8 apriL var jag och några 
andra ungdomar på Backa 
Kulturhus och lyssnade på en 
paneldebatt om trängselskatten i 
Backa. De som svarade på folkets 
frågor var Jonas Ransgård från 
Moderaterna och Johan Nyhus 
från Socialdemokraterna.

Per Bergström Jonsson som 
jobbar på Trafikkontoret är den 
som utreder trängselskatten och 

tagit fram förslag för att göra det 
bättre i Backa. De förslagen på 
förändringar som han nu har tagit 
fram baseras på Backa-bornas 
egna synpunkter och förslag. 
Bland de synpunkter som kom-
mit in till Trafikkontoret finns 
enligt Per flera röda trådar. Bland 
annat tycker de boende i Backa 
att trängselskatten är orättvis. 
En betalstation som väckt extra 
mycket irritation är den som finns 

Debatt om trängselskatten

på Tagenevägen. 
Många som bor i Backa hand-

lar ofta i Bäckebol på helgerna 
för att de ska undvika att betala 
trängselskatten. Det är många 

familjer som inte kan handla på 
vardagarna för att det kostar att 
åka dit med bil. 

Det fanns personer i publiken 
som tyckte att de mjölkas på 

pengar genom trängselskatten. 
Bilägarna som bor i Backa får be-
tala ungefär 34 miljoner kronor 
per år i trängselskatt.

Robin Guidetti   

sOiLi BrunBErg är 
andre vice ordförande 
i Norra Hisingens 
stadsdelsnämnd och har 
en del politiska uppdrag 
i Västra Götalandsre-
gionen. 

Soili har varit medlem 
i Miljöpartiet sedan 1989 och har haft 
uppdrag sedan 1991. 

Hon är valbar till Västra Götalands 
regionfullmäktige i höstens val så om 
miljöpartiet får tillräckligt många röster 
i regionvalet får hon var med och be-
stämma t ex över sjukvård och kollektiv-
trafik. Så på de områdena vill hon se till 
att det blir bättre än vad det är idag. 

För att folk ska rösta på henne pratar 
hon med folk och svarar på frågor.

För att vara med i SDN var det partiet 
som bestämde och det är inte så att folk 
ska rösta för SDN-ledamöter. 

Det som fick henne att börja jobba för 
miljöpartiet var språkfrågor för elever 
med annat modersmål än svenska, sedan 
var hon lärare också. 

Som politiker har Soili t ex arbetat för 
att Svartedalskolan i Biskopsgården ska 
finns kvar.

I VGR har hon gjort förbättringar 
på tolkarnas arbete och att läkare som 

kommit till Sverige har fått vidareutbildning 
som lett till jobb i Sverige. 

Hon tycker att skolan ska fungera bra så 
att ungdomar har goda chanser att komma in 
på de utbildningar de vill och det är viktigt 
att alla får en trygg uppväxt och meningsfull 
fritid. 

Hon vill att vi tänker på att vi använder 
jordens resurser på ett bra sätt. Det ska vara 
rättvisa levnadsvillkor i Sverige. 

Hon tycker att det finns fina och duktiga 
ungdomar i Backa. 

För att man ska förändra något behöver 
man ha tålamod, för det inte är så lätt.

Hon känner att en del saker har hon lyckats 
med att påverka till det bättre. Om vad hon 
tycker om sitt jobb eller hon fått kritik för sin 
politik, svarar hon så här: 

– Jag har inget vanligt jobb utan endast 
förtroendeuppdrag just nu. Jag är egentligen 
för gammal för att jobba. Jag trivs med det jag 
gör! Ibland kan det vara svårt.  Jag har inte fått 
kritik av mina partikamrater, vad jag vet.
Har du kämpat för att bli det du är idag?
– Svårt att säga, men om man berättar vad 
man vill göra och har åsikter som även andra 
gillar kan man få uppdrag och göra så gott 
man kan.

Romella Hanoun
Ung helg

”Ska man förändra 
något behöver man 
ha tålamod” 

Vi har intervjuat
…Soili Brunberg, som är miljöpartistisk fritidspolitiker 
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undEr juLLOVEt reste jag till 
London med min familj för 
att fira nyår där. Vi var där i 
ungefär 20 dagar eftersom min 
mormor bor där och vi brukar 
hälsa på släkten ganska ofta. 
Där köpte jag många souveni-
rer och kläder. Jag åkte till flera 
olika kända platser som West-
field, Oxford Street och Big 
Ben, men även olika byggnader 
och museer.

Första veckan åkte jag till 
en plats som kallas Madame 
Tussauds. Det är ett ställe med 
kopior i vax av kända perso-
ner.  Det tyckte jag väldigt 

mycket om,  det var en ovanlig 
upplevelse!

På nyårsafton åkte jag och 
min familj till London Eye 
för att fira nyår där och se alla 
människor. När klockan slog 
tolv fick man se många fina 
fyrverkerier i alla olika färger! 
Självklart så tog jag flera bilder 
av vårt nyår som jag sedan vi-
sade för mina vänner I Sverige.

Det är otroligt hur stor 
London Eye-hjulet är! Man 
tänker inte på det förrän man 
själv står framför det. 

Förutom alla fyrverkerier, 
maten och alla vackra platser 

och byggnader i London, så 
tycker jag att det bästa är utsik-
ten över landet.

När man väl sitter på planet 
och kollar ner över London 
känner man sig hemma med 
alla vackra ställen och utsikter.

Jag har alltid älskat detta 
land, kanske beror det på de 
fina ställena eller de snälla 
människorna här, eller kanske 
för att London alltid har känts 
som ett andra hem för mig 
eftersom att min släkt bor här.

Daner Faieq
Skälltorpsskolan

Nyår i London
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En fattig pojkes 
hämnd
dEt Var En gång en pojke som var 
fattig. Han tiggde varje dag i Nordstan. 
En dag kom det en man, han såg fattig 
ut men han var rik. Den rika mannen 
gav den fattiga pojken 10 000 kr och 
sade: ”Köp ett hus och mat”. 
Pojken var tacksam. En dag fick 
han höra att den rika mannen hade 
mördats. Och pojken var ledsen för 
han tyckte att han var en bra man. När 
pojken var stor  blev han polis. Han 
ville veta vem som mördade den goda 
mannen och när han fann mördaren, 
tog han honom till fängelse. 

 Goga Gachechiladze
Kultan

Brev till mormor
hEj MOrMOr, jag har aldrig sett dig 
för att du gick bort när jag inte fanns. 
Jag visste inte ens vad ditt namn var 
men du har alltid funnits i mitt hjärta. 
Jag önskade att du fanns, för min 
morfar och farfar har också gått bort. 
Jag har inte ens sett någon av er men jag 
önskar er ett hjärta på alla hjärtans dag.

Fatou Kinneh Faal

Orättvist
när jag skulle gå till kulturhuset så 
tittade jag på dina ögon som tiggde 
framför Hemköp och tänkte på hur 
orättvist världen kan vara. Jag tycker 
du är som alla andra.

Husein Anar
Kultan

Gillar dig
jag giLLar dig fast du kan 
vara lite sträng ibland men 
ändå så finns du i mitt hjärta.

Adishka Tari
Kultan

Tiggaren
du har kärLEkEn i ditt hjärta. Du 
har den du tänker på framför dig. Den 
tänker på dig, hon tycker synd om dig 
när du tigger varje dag. Hon ser dig, 
hon kommer med mat till dig, du blir 
glad och tackar så mycket. 

Alin Gulla
Kultan

nu är jag här. Det har tagit 15 långa år men det var 
värt det. En resa har slutat och en ny har börjat. Det är 
nu dags att bestämma vilken linje jag ska välja. 

Jag minns när jag var liten, hur många möjligheter 
jag hade och hur mycket folk kunde påverka mig utan 
att jag visste om det. Hur det fanns saker som jag lik-
som inte kunde påverka hur mycket jag än försökte. 

Ibland önskar jag bara att jag kunde åka tillbaks 
i tiden och ändra på allt. Alla de där felen jag gjorde 
skulle då försvinna… 

Men jag är ju inte Gud, jag kan inte ändra det som 
hänt men jag kan ändra min framtid…

Jag kan fortfarande inte bara sluta tänka på det 
förflutna. Hur jag brukade vara älskad och hatad både 
av mina nära och kära och hur kompisar kunde gå från 
vänner till fiender och hur föräldrarna bara kunde le 
av stolthet över vad jag hade presterat på skolan… Det 
var tider det!

Nu förtiden har jag inte ens tid att sova. Det känns 
så himla tröttsamt. Jag börjar till och med tvivla på 
om jag ens kommer att klara det hela. Så många prov 
och läxor och så lite tid. Jag kan känna hur tiden bara 
flyger iväg utan att jag kan göra någonting åt det. Allt 
det här känns bara så meningslöst… 

Men man måste ju bara fortsätta kämpa om man 
vill komma någonstans.

Ward Melin
9A Brunnsboskolan

Stolt över min bror
jag är stOLt över min bror för att han är 
snäll och berättar hemligheter. När jag behö-
ver pengar ger han mig det alltid. Min bror 
är typ som mitt halva hjärta. Min bror har 
lärt mig många saker, till exempel att dribbla 
och skjuta,(alltså spela fotboll), att använda 
mobiltelefonen och hur man ska boxas och 
brottas.

Hassan
Kultan

dEt Var En gång en tjej som 
hete Jasmine och en kille som 
hete Kristoffer. De gillade inte 
skolan och de brukade aldrig 
göra det föräldrarna sade, mest 
Kristoffer. En dag klockan 10 
på morgonen gick Kristoffer 
till skolan och sade till alla 
killar:

– Killar, vi måste inte vara i 
denna JÄVLA skola.

Killarna sade: 
–NEJ! Det är bra att lära 

sig, tänk på dom som inte har 
råd att gå i skolan.

Kevin skrek:
– Okej!!! Ni som är skol-

galna, jag ska bara gå och köpa 
lite coola kläder. 

Sedan kom Jasmine till 
skolan och hon var jättefin, 
tyckte alla. Kevin och Kristof-
fer bråkade om vem som skulle 

vara ihop med Jasmine. 
Jasmine sade: 
– Era idioter, ni står framför 

hela skolan och bråkar om vem 
som ska vara ihop med mig 
OMG!!! Ni är så dumma. 

Jasmine gick hem och grät 
och Kristoffer sprang efter 
henne.

– Gå härifrån, du skolkar. 
Jag gillar mest Kevin, hejdå!, sa 
Jasmine.

Kristoffer började gråta. 
När han var hemma så frågade 
hans mamma: 

– Vad har hänt älskling? 
Han snyftade och sade: 
– Jasmine gillar Kevin mer 

än mig. 
– Det gör inget, det finns 

miljoner tjejer.
– Jag vill ha Jasmine, 

mamma!

Nästa dag när hon vaknade 
hörde Jasmine någon som spe-
lade gitarr. Det var Kristoffer, 
hon såg honom genom fönstret. 
Hon blev jätteglad och gick ner 
till honom. 

– Kristoffer, gillar du verkli-
gen mig så mycket? 

 – Ja, det gör jag. Gillar du 
fortfarande Kevin?

–NEJ!! Jag gillar dig jät-
temycket.

–Vill du vara ihop med mig 
då?

 – Ja, det vill jag.
Från den dagen släppte de 

inte varandra. De blev ihop och 
var jätteglada och Kevin blev 
avundsjuk. 

Alin Gulla
Kultan

Nöjd att vara arab
jag är nöjd att jag är frisk och inte 
konstig. Jag är också nöjd för att jag är 
arab. Jag har en snäll mamma och pappa 
som jag är väldigt stolt över. Jag är duk-
tig på fotboll också. Jag är stolt att jag är 
snygg och snäll.

HT
Kultan

Nöjd att vara frisk
jag är nöjd över mig själv för att jag lever, 
inte har någon sjukdom utan är frisk. Om 
jag hade haft någon sjukdom så skulle jag 
kanske ha dött om det hade varit en allvarlig 
sjukdom. Och om jag inte var frisk så skulle 
jag kanske alltid vara sjuk om jag inte kunde 
få medicin. Så jag är stolt för att jag är den 
jag är.

Fatou Danso

Nöjd med Sverige
jag är stOLt över att mina föräldrar flyttade hit från Ma-
rocko. Jag tycker att det var bra gjort. 

Det var dåligt med jobb i Marocko. Jag tror att jag lever 
ett mycket bättre liv i Sverige än i Marocko. Men jag älskar 
också att åka till Marocko på sommaren. Därför är jag nöjd 
med Sverige och stolt över mina föräldrar. 

I Sverige får jag en mycket bättre utbildning som kan göra 
så att jag kan åka tillbaka till Marocko.

Marwan
Kultan

Jasmine och Kristoffer
jag saknar mitt hemland. 
Jag har bara varit där en 
gång. Det är väldigt varmt 
och skönt. På riktigt ville 
jag stanna kvar i mitt hem-
land. Mitt hemland heter 
gambia. 
Det ligger i Afrika och där 
brukar det vara cirka 30-45 
grader varmt. Det som är 
väldigt läskigt i Gambia är 
att det går runt tjuvar och 
vilda djur. 
I Gambia klappade jag kro-
kodiler och red på en häst 
som hette Terezo. Terezo 
var ljusbrun. 
Mitt älskade Gambia.

Fatou Kinneh
Kultan

Berättelser

Jag saknar
mitt hemland

Berättelser

I huvudet
på en 15-aring
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wii spOrts handlar om sport, att man gör olika rörelser. 
Man kan boxas, bowla, spela tennis eller golf. 

Miljön varierar beroende på vad man spelar. Spelet 
kom ut 2006. Jag vet inte varför spelet har blivit så 
populärt. Spelet har sålt ca 89 miljoner kopior. Företaget 
som skapade spelet heter Nintendo och spelet finns på 
konsolen Wii.

supEr MariO BrOs är spelet som är i 2D. 
Man gör olika banor och samlar mynt. Ka-
raktären heter Mario. Spelet utspelar sig i 
olika landskap. Det kom ut 1985 och har 
sålt cirkaa 4,4 miljarder kopior. Nintendo 
har också gjort detta spel som finns på 
konsolen NES. 

tEtris är ett spel som går ut på att man 
ska bygga ihop klossar. Det kommer 
klossar från himlen som man ska forma 
och få i massa rader. Då åker den delen 
bort. Man ska försöka få så mycket poäng 
så möjligt. Spelet skapades 1984. Namnet 
Tetris kommer från det grekiska ordet 
Tetra som betyder fyra. Spelet har sålt ca 
35 miljoner kopior. Spelet finns på PC, 
Gameboy och Gameboycolor. 
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dataspELarE spelar mest på kväl-
len eftersom det är mer roligt. När 
det är mörkt i rummet och tyst så 
blir det mer spännande och roligt. 

Riktiga datanördar brukar 
spela från 15 timmar upp till två 
dygn. Det finns också många som 
tävlar att sitta minst tre dygn utan 
att ta en paus, men såklart får de 
priser.

Oftast när man spelar ett roligt 

spel så går tiden snabbare utan 
att man märker det. När jag sitter 
och spelar ett roligt spel så kan jag 
sitta max fyra timmar. Men själv-
klart så beror det på hur det går i 
spelet och vilken sorts spel det är. 
Men oavsett vilket spel det än är 
så är det roligare med kompisar. 

Ibland när jag blir arg så går jag 
till datorn och spelar. Om det går 
bra i spelet så blir jag automatiskt 

glad, men går det dåligt så vill jag 
hellre byta spel och ta något roli-
gare, så jag blir glad av det spelet 
istället. Men så blir spelen alltid 
tråkiga efter en stund och då tar 
jag nog en paus. 

Det är också viktigt att spelen 
flyter på bra och att det inte lag-
gar för om det laggar så blir det 
såklart mindre roligt.

Framtidens spel kommer nog 

vara mer grafikkrävande och 
kanske lite mer realistiska. 

Jag tycker att det skulle vara 
riktigt häftigt om man skulle 
kunna styra spelet med ögonen 
och med hjälp av någon sorts 
kamera eller liknande.

Omar Mani
7A Brunnsboskolan
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nyckELBarnEn är en roman 
skriven av August-pristagaren 
2010, Sara Kadefors. I boken får vi 
följa elvaåringen Siri som går från 
att vara en helt normal flicka till en 
person utan gränser.

När fritidsgården stängs har 
Siri ingenting att göra efter skolan. 
Istället för att gå hem tillbringar 

hon eftermiddagarna ensam 
cyklandes på stan med nyckeln 
runt halsen. Men det dröjer inte 
länge innan hon får sällskap av den 
stökiga pojken Leo och av Linn, 
rävungen med den rosa jackan. 
Tillsammans protesterar de allt 
mer mot lögnerna som omringar 
dem både i skolan och hemmet. De 
tre, till en början harmlösa barnen 
byts ut mot ett skrämmande gäng 
med aktioner bortom deras kon-
troll. Sabotera rektorns saker och 
ge bort Siris mammas favoritplagg 
utan hennes medgivande är bara 
några av alla saker som gänget 
utsätter andra för.

Romanen utspelar sig i Stock-

holm. Det finns inga direkta bevis 
på att det är just den staden, men 
i boken åker gänget då och då 
tunnelbana som huvudstaden är 
ensam om att ha i Sverige.

Syftet med boken är att man 
ska våga stå upp för sig själv och 
göra sin röst hörd. Att man ska 
våga säga vad som är rätt och vad 
som är fel, oavsett ålder.

Jag tycker att boken var fan-
tastiskt bra! Känslorna framgick 
på ett väldigt trovärdigt sätt och 
det var väldigt spännande att läsa 
den. Boken är riktad mot yngre 
med passar även vuxna.  

Shanet Bekit
7A Brunnsboskolan

Sara Kadefors
Nyckelbarnen

”Det är roligast att spela på kvällen” 
Philip Lindow

7A Brunnsboskolan


