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Mörkret faller ner, dagarna blir 
kortare och nätterna längre medan 
vinterns vackra brud välkomnar 
Sveriges gröna mark och ger oss 
hoppet att inget är evigt, varken 
natten eller dagen. Tänd ett ljus, ha 
tålamod och låt inte mörkret ta över 
dina ljusa sidor, din glädje, ditt hopp, 
för efter vintern kommer fåglarna 
sjunga och våren kommer blomma 
ut! 

Made in Backa lägger foten i ett 
nytt år. Det som glädjer mig är att 
tillsammans med er, barn, ungdo-
mar och vuxna kulturarbetare har 
vi lyckats att utveckla ännu mer till-
sammans, få mer kunskap om olika 
områden, skriva bättre och ha bättre 
förståelse för varandras olikheter. 
Made in Backa fortsätter att vara er 
röst för att ni ska kunna påverka ert 
vardagsliv ännu mer genom era egna 
ord och skapa ett tryggare liv.

Huvudtemat för detta nr är miljö 
framförallt utemiljö. Det är till-
sammans som vi kan veta vad det 
är som gör vår miljö, bostadsmiljö 
bättre och vad det är som gör att 
vissa människor tar hand om sitt 
område bättre och varför vissa 
gårdar ser finare och renare ut. Barn 
- ungdomar har med hjälp av olika 
kulturarbetare påbörjat ett samarbete 
med Bostads AB Poseidon. Våra 
ungdomar som jobbar under helger, 
barnen på Brunnsbofritidsgård och 
även andra skolor har skrivit mycket 
om miljö. 

Made in Backa ungdomar har haft 
mycket fokus på miljö, omorganisa-
tion gällande skolor och kultur som 
ni kommer att läsa i detta nr.

Stort tack till personalen i Brunns-
bofritidsgård, lärarna i årskurs sex i 
Ellen Key för ett fantastiskt samar-
bete.

Det är snart jul och ett nytt år. Jag 
önskar alla, särskilt ni som har 
jobbat och hjälpt oss med ett bättre 
jobb med Made in Backa under hela 
året en riktigt god jul och gott nytt år 
och all hälsa och glädje.

Med all respekt och kärlek 

Homeira Tari
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Josefine Otterdahl
Josefine Otterdahl är 39 år och har jobbat som lärare i 13 år. 
Hon är lärare i SO och Svenska och just nu jobbar hon med 
årskurs 6. Hon gillar att jobba med barn och ungdomar och  
att få lära de något nytt, det är därför hon blev lärare, och för  
att kunna få träffa alla barnen varje dag och vara med dem.

Hon vill bli ännu duktigare på att lära sina elever mer kunskaper 
om SO och Svenska. Hon vill hjälpa eleverna att utveckla sina 
åsikter och sin egen vilja eftersom hon tycker det är jätteviktigt 
för elever att få möjligheter för att forma sin framtid.

Att skolan och förskolans nämnd ska flyttas till stan tycker 
Josefine är bra och hon hoppas att det blir lika på skolorna  
i Göteborg och att elever får det lika bra i skolan oavsett vilken 
del av staden man bor i. 

I skolan är det lärarnas ansvar att se till att flickor och pojkar 
får lika mycket plats, tycker Josefine

”Som vuxen ska man vara noggrann och se till att alla elever 
får lika mycket utrymme. Jag försöker alltid se till att alla i min 
klass får möjligheten att få prata, säga sina åsikter, vara aktive-
rade och att det blir rättvist i klassen.” säger Josefine.

Hon tycker att Made in Backa är ett bra jobb som ger möjligheter 
till ungdomarna att utveckla sig och praktisera.

Hon tycker om att läsa böcker, skriva och sjunga.
Om hon inte hade jobbat som lärare skulle hon bli författare 
och skriva böcker.

Narges och Anni praktikanter 

Ellen Key skolans fest och frågor till:  

Nemanja Milutinovic, Najib Musse  
och Amer Mandzic
Vilka var deltagare på festen?
– Elever, personal, föräldrar och syskon.

Hur många?
– Alla var med.

Vad serverades under festen och vilka aktiviteter hade ni?
– Fika, kanot, tipspromenad och alla fick sjunga.

Hur länge har Ellen Keyskolan funnits?
– Ett år.

Har ni gått från starten i samma skola?
– Ja men inte alla.

Vad saknas i skolan?
– Bollar, klockor på väggar och i klassrum och god mat.

Vad har ni för önskningar inför skolan?
– Större fotbollsplan, bättre sittstolar och gungor.

Hur vill ni att skolan ska vara?
– Fler utflykter, elever vill vara med och bestämma om hur det  
ska se ut i skolan.

Mohammed Sadeg Jasim
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Kristina är 64 år gammal och har 
jobbat som fritidsledare i 47 år men just 
nu håller hon på att jobba som utveck-
lingsledare med ett projekt som heter 
Hikikomori. 

 

Vad innebär Hikikomori? Vad gör Hikikomori?
– Hikikomori är ett ESF projekt som 
står för Europeiska Socialfonden 
ett Arbetsmarknadsprojekt som hjälper 
unga 15–24 år att återgå till studier 
eller praktik. Ordet Hikikomori betyder 
”Den som drar sig undan”. Det är fyra 
stadsdelar samt Arbetsförmedlingen 
och Validering Väst som är med i 
projektet. 

Vi har varit i Selma center och intervjuat Kristina Eriksson  
som jobbat många år som fritidsledare i Göteborg.  
Idag jobbar Kristina Eriksson på Arbetslivscentrum.

Vad har du jobbat med? Tycker du om ditt 
jobb? I så fall varför tycker du om ditt jobb?
– Det finns mycket kraft och energi i 
unga människor och det är stimule-
rande om man jobbar med dem därför 
tycker jag om mitt jobb.

Som fritidsledare jobbade jag mycket 
med teater och dans. Det tyckte jag var 
väldigt kul och inspirerande.

Jag har också jobbat elva år som chef i 
kultur och fritid i Biskopsgården.

 

Vad har du för utbildning?
– Jag har läst dramatik på universitetet 
så jag är dramapedagog och fritidsledare 
i grund och botten.

 

Ulrika jobbar som verksamhetsutveck-
lare inom kultur och fritid och sedan 
jobbar hon med föreningsstöd, vilket 
innebär att hon fungerar som stöd till 
föreningar ifall dem har frågor, och 
hon handlägger föreningsbidrag som 
föreningar kan söka i stadsdelen.

Hon har jobbat med verksamhetsut-
veckling och med föreningar i ett år. 
Det finns mycket hon gillar med sitt 
jobb, mycket som är roligt, kultur och 
fritid är ett spännande område. Hon 
tycker att det är kul att träffa andra 
människor som jobbar i föreningar, det 
finns mycket engagemang.

Hjälper föreningar att växa
– Det är jätteroligt. Jag har ett delat 
uppdrag också så jag jobbar som 
verksamhetsutvecklare, det innebär 
att stöttar cheferna i olika frågor, säger 
hon.

Stadsdelsnämndens verksamhet 
kommer att påverkas när skola och för-
skola lämnar stadsdelsnämnden säger 
Ulrika och vad det innebär vet hon inte 
riktigt ännu- det blir intressant att vara 
med på den resan. 

Rami, Khaled, Mohammed Ung helg

Vad hade ni för aktiviteter för 47 år sedan 
när du jobbade som fritidsledare? 
– Jag jobbade mycket med dans och 
teater och satte upp föreställningar. Jag 
hade dansgrupper för ungdomar och 
hade aerobic för vuxna.

 

Om du ska jämföra fritidsgården för 47 år 
sedan och hur det ser ut idag, hur mycket 
skiljer det sig åt och vad kan det bero på?
– Jag tror tidigare inom kultur och 
fritid jobbade man gemensamt över 
hela Hisingen. Alla fritidsgårdar inom 
Hisingen hade gemensamma aktivi-
teter.  Det fanns fler personer än idag 
som kunde komma till kulturhuset och 
fler personer som ville vara lyssnare 
och jobba i kulturhuset. Men nu är 
det mycket sämre för att kulturhusets 
öppet tider har blivit mycket kortare. 
Det finns färre personer som är  
intresserade av att jobba i kulturhuset 
på grund av dålig ekonomi.

Narges och Anni, praktikanter

Vi har varit på Backa  
Teatern och intervjuat Emelie 
Strömberg som spelar rollen 
Jeanne.

Emelie Strömberg är 31 år 
gammal. Hon började jobba på Backa 
teater 2011. Som barn ville hon bli 
polis, sedan satte hennes mamma 
henne i en teatergrupp. När hon var 
liten så var det väldigt lätt för henne att 
bli arg och där hittade hon en plats för 
att använda sina känslor. 

Vad tycker du om din roll i föreställningen 
”Jeanne”?
Jag tycker det är jättekul, jag är jätte-
glad när jag sätter mig i rollen. Det är 
väldigt speciellt eftersom det är både 
jag och Anna som spelar huvudka-
raktären Jeanne. Jag skulle säga att 
jag spelar hennes inre röst fast för-
kroppsligat på scen, så det är ju bara 
hon egentligen som får se mig i det här 
stället. Och sedan i tillbakablicken är 
jag också Jeanne fast hon är typ bara 13 
eller 16 år gammal. Det är roligt, men 
det är väldigt utmanande att spela på 
scen och spela någon som inte syns. Så 
det har varit både jättekul och jätte-
spännande.

 

Har du lärt dig något från föreställningen?
Att våga vara mer säker i mig själv.

Vilken roll har du? 
Huvudrollen.

Tycker du att det är svårt att vara en skåde-
spelare?
ja, vissa dagar är det roligt men andra 
dagar är det jättesvårt, det är svårt att 
repetera innan föreställningen liksom 
hur ska man göra, eller vad vill den här 
karaktären? Men som det är att vara en 
professionell skådespelare så finns det 
inte alltid mycket jobb, det är liksom 
jättemycket konkurrens i arbetet hela 
tiden.

 

Var det något svårt med den här pjäsen?
Ja, det är faktiskt jättesvårt just för att 
jag och Anna båda spelar Jeanne. Jag 
är osynlig och det andra Jeanne är den 
enda som ser mig så vi måste ha väldigt 
tydligt kommunikation, även fast vi 
inte pratar med varandra hela tiden, 
det är jättesvårt att hitta och hitta hur 
vi ska röra oss tillsammans.

 

Vad tycker du om hela den här berättelsen 
om Jeanne?
Det var väldigt häftigt om man tänker 
på vad och vem hon var. På 1400 talet 
var det väldigt vanligt att kvinnor fick 
en uppenbarelse och pratade med gud, 
det var inget konstigt utan det var väl-
digt vanligt. Men speciellt med Jeanne, 
hon fick ett politiskt budskap från gud 
och hon var bara 16 år gammal, jag 
tycker det är jätteintressant.

 

Vad är det positiva med att vara skåde- 
spelare? 
Det positiva med att vara skådespelare 
i Backa teater är att man får träffa den 
unga publiken, det tycker jag är jätte 
jättekul och få läsa pjäser om andra 
människor.

Att få lära sig om hur de har regerat, 
att försöka förstå det själv, även saker 
som jag inte alls håller med om så vill 
jag ändå hitta ett sätt att förstå dem och 
förstå varför. Jag tror det skulle vara 
jättenyttigt om alla gjorde det istället 
för att skjuta saker ifrån sig. Mitt jobb 
tvingar mig att förstå och vilja förstå.

 

Vill du säga något till ungdomar?
Lyssna på vad du själv vill göra.

Narges Nemati och Junwen Hua (Annie)

Det finns mycket 
kraft och energi  
i unga människor

Det bästa är mötet 
med den unga  
publiken
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Brunnsboskolans skolkurator heter Martina 
Jenny Frannson. Hon är 39 år gammal och 
har jobbat i Brunnsboskolan sedan augusti 
2006. Hon älskar sitt jobb och tycker 
att hennes arbetstid i Brunnsboskolan 
har varit jätte bra. Hon tycker att det 
har varit fantastiskt att få träffa så 
många barn och ta del av det de 
har velat berätta. När jag undrar 
om hon är nöjd med sin lön så 
tycker hon att den är helt okej. 
Martina har haft olika utbildningar 
som socionom programmet som 
hon har läst i tre år och ett 
halvt år efter det så läste hon 
ledarskaps utbildning och 
organisation utbild-
ning i 1 år. Hon 
tycker att hennes 
jobb är jätteroligt 
för att hon träffar så 
många barn och vuxna som på olika sätt finns omkring barn. 
Till exempel skolans lärare, föräldrar och andra vuxna som 
jobbar med barn. Det är spännande och stor variation. Vad 
som fick henne att jobba som skolkurator var för att hon vill 
vara med och lyssna på barn och föra fram barnets talan på 
olika sätt. Det negativa med hennes jobb är att ibland känna att 
hon inte räcker till och det positiva är att vara en del av barnens 
nätverk och därmed hjälpa till att barnet ska få det bättre. Hon 
själv tycker att med tanke på hennes förutsättningar i sitt jobb 
så kan hon verkligen ge barnen allt hon kan. 

Brunnsboelever undersöker oroligheterna 
i sin skola
Maria Högfeldt är 54 år gammal. Hon har lärarutbildningen 
och jobbat 26 år på Brunnsboskolan. Hennes lön är lite för låg 
tycker hon för det arbetet hon lägger ner. Vad som fick henne 
att bli lärare en gång var när hon var på ett öppet hus och insåg 
hur hennes lärare tog hand om yngre elever, då bestämde hon 
sig att bli lärare, Maria skrattar lite glatt och tänker på det. 

Gällande oroligheterna som har pågått i Brunnsboskolan berät-
tar hon att det faktiskt inte har varit på ett sådant sätt. Hon tror 

att det kan kanske beror på att ungdomarna känner utanför-
skapen men det är verkligen inte okej att ta ut det på det där 
sättet. För att förändra situationen tycker hon att man kanske 
ska börja jobba med ungdomarna lite tidigare, få mer stöd 
för att lyckas i skolan och att dem inte ska känna utanförskap. 
Eleverna måste också faktiskt tänka på vilka skyldigheter och 
självklart rättigheter har också. Det som skulle kunna vara bra 
och ändra ganska mycket på situationen är om alla skulle börja 
visa varandra lite mer respekt och vara ärligare mot varandra. 
Det har blivit lite bättre den senaste veckan säger hon på ett 
positivt sätt. En viktig grej till är att om skolan och föräldrar 
skulle samarbeta mer med varandra.

Loris Usinov, Brunnsboskolan

Oroligheter på Brunnsboskolan
Oroligheterna började lite smått under våren med några 
sprängningar. Men under hösten har det urartat och så här  
mycket har det kostat:

• Förstörda toaletter 30 000 kr den senaste månaden 

• Förstörda fönster 600 000 kr de senaste 18 månaderna

• Stulna datorer på 60 000 kr de senaste tre månaderna

• Falskt brandalarm 40 000 kr de senaste 3 månaderna

Totalt har allt detta kostat skolan 700 000 kr vilket är fruktans-
värt mycket pengar, det har dessutom varit det senaste året. Jag 
har intervjuat en elev på Brunnsboskolan som säger att han 
absolut inte känner sig trygg här. Han har flera gånger pratat 
med sina föräldrar om att byta skola. Förut älskade han att gå 
till skolan men han är rädd idag för att gå till skolan eftersom 
han blir rädd varje gång han hör smällare i korridoren. Han är 
rädd ifall han själv eller hans vänner ska bli skadade av smällare 
eller annat. Han säger också att han tror lösningen är elever och 
lärare, och att kameror skulle minska skadegörelserna.  

Rektorn Lars Ljungberg har tagit in resurser såsom väktare 
som patrullerar runt skolan, fältgruppen på Norra Hisingen, 
socialtjänsten är på skolan och personal ifrån Brunnsbo Fritids-
gård. Sedan har rektorn har tagit in dessa resurser har det varit 
mycket lugnare och det har inte skett något skadligt på skolan 
på ett bra tag vilket är utmärkt, fler elever börjar känna sig trygga. 

Anonym

Intervju med kurator  
i Brunnsboskolan
Jag heter Loris och är 15 år gammal och går på Brunnsbo skolan.  
Jag har valt att intervjua skolkuratorn i Brunnsboskolan.

HUGG INTE TRÄD

Använd inte så mycket 
papper för att då hugger 

vi ner mycket träd. 
Fåglarnas hem blir 

förstörda också!

Mariam Elmi, 4A, 
Brunnsboskolan

TÄNK PÅ MILJÖN

Alla kastar skräp i skolgården och då kan 
djur skada sig på glas. Leksaker kan också 

skada djur och annat. Vår skola måste sköta 
oss för att alla ska trivas i skolan. Det finns 
papperskorgar där det till exempelvis står 
glas, papper eller annat. Jag tycker det ska 
finnas en skylt där det står ”tänk på miljön”. 

Ajla Vejselovic, 4C, Brunnsboskolan

PLOCKA SKRÄP, SLÄNG INTE! 

Vi går en gång om året och plockar skräp på 
skolgården. Jag tycker vi ska plocka skräp var 

tredje månad och sortera rätt, sen kasta.

Ajla Vejselovic, 4C, Brunnsboskolan

SLÄNG INTE SKRÄP

Man ska inte slänga skräp på skolgården för att djur kan 
skada sig. Plast kan till exempel fastna på älgens horn 
och många andra djur kan skada sig. Människor kan 
också skada sig på grund av skräp. Det tar mycket lång 

tid för skräp att brytas ner. 

Elyana Fadakar Bani, 4C, Brunnsboskolan
PLOCKA SKRÄP!

Jag tycker vi använder för mycket 
papper. Vi borde sudda pappret istället 
för att slänga hela tiden. 1-2 gånger per 

år så städar vi på skolan, vi har handskar 
och stora svarta påsar. Det skulle vara 
bra om vi hade återvinningstunnor på 

skolan och plockade skräp oftare. 

Linnea Njong Englund, 4C,  
Brunnsboskolan

ANVÄND INTE MYCKET 
PAPPER

Använd inte så mycket papper för att det 
inte är bra för träden och naturen. Det bor 
även fåglar och andra djur i träden. Träden 
omvandlar syre till människor och djur 

därför är det viktigt med träd. 

Linnea Njong Englund, 4C, Brunnsboskolan 

FAROR MÄNNISKOR SKAPAR FÖR DJUREN 

Många människor kastar chokladpapper och om det fortfarande finns choklad på 
pappret så kan djuren dö om de får tag i det. Jättemånga människor kastar tuggummi 
och det är farligt för fåglar kan svälja tuggummit, kvävas och sedan dö. När båtar går 
sönder så läcker det olja ut i vattnet och det är farligt för allt som finns i havet. När man 
bär ödlor eller ormar så tappar dem sin svansar. När man kastar plastpåsar så kan djur 
fastna in i plastpåsen och kvävas. Många människor tänker inte på djuren. Jag tycker det 
är viktigt att inte slänga skräp i naturen. Ta hand om naturen!

Alice Faizi, 4A, Brunnsboskolan

FAROR MÄNNISKOR SKAPAR FÖR DJUREN 

Vissa brukar skräpa ner i naturen sedan kan djuren äta skräpet. Det kan vara 
giftiga saker som till exempel matrester, som choklad, och hundar tål inte choklad 
och kan dö av det. Fåglar kan dö utav tuggummi. Vissa människor som hittar 
ofarliga ödlor och ormar dödar dem bara för att de är rädd för de. När båtar 
släpper ut olja i havet kan djuren dö, vattnet blir oljigt och djuren blir sjuka. 

Julia Fara, 4A, Brunnsboskolan

MILJÖFRÅGOR 
PÅ BRUNNSBO FRITIDSGÅRD

KASTA INTE!

När det blir sent på dagen så kommer det ibland människor 
som skräpar ner. De kastar glas och annat på marken.

Linnea Njong Englund, 4C, Brunnsboskolan
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Jesper är 33 år och är Miljövärd som har jobbat i Backa Röd i 13 år. 

MÄNNISKOR  
SKAPAR MILJÖN

Det är inte bra att röka för 
luften. När man använt 

cigaretter så slänger man 
det sedan på marken vilket 

påverkar miljön. 
Anas Alsweirki, 4A, 

Brunnsboskolan

FAROR MÄNNISKOR 
SKAPAR FÖR 

DJUREN

Jaga fåglar! Jag tycker inte 
att det är snällt att jaga fåglar. 

Fåglar har också liv.

Yaran Baban, 4A, 
Brunnsboskolan

VAD SOM FÖRSTÖR NATUREN

Idag har vi människor med massa elektroniska saker som drar ström exempelvis när 
man måste ladda mobilen, använda lampor, datorer och tvättmaskin m.m. 

Har du tänkt på att det du gör förstör vår vackra och fina miljö? Har du tänkt på att 
folk slänger skräp hit och dit istället för att slänga i papperskorgen. Slösa inte mycket 

papper om du målar och om det du målar inte blir fint så ta inte ett nytt papper du kan 
fortsätta på din målning så kanske det blir bättre.

Du kanske ska tänka på att åka kollektivt och cykla så släpps det inte mycket gaser 
från bilar och bussar och så får du frisk luft och rör på dig mer.

 Du kan istället för att kolla ner i mobilen, datorn eller iPaden gå ut när det är vackert 
väder, du kan till exempel gå ut på picknik med familjen eller vänner så slösar du inte 

på el och du har kul!

 Detta kan du tänka på innan du kastar skräp, lämnar lampan på eller slänger papper.

Mozon Hiabo, 5A, Brunnsboskolan

SAKER SOM JAG GÖR FÖR ATT FÖRBÄTTRA MILJÖN!

Alla i hela världen använder bilar, papper och pennor men många människor 
slösar också mycket på trä och fossila bränslen (olja) som kommer från 

marken

I skolan så använder alla papper men många bara kastar bort papper när 
de har gjort fel. Jag tycker att i skolan borde lärare, vikarie hjälpa och lära 

oss en timme i veckan om miljön.

Till exempel om trafiken där alla använder fordon. Alla åker med fordon 
istället för att promenera eller cykla. 

Sara Ahmadi, 5A, Brunnsboskolan

MILJÖN I SKOLAN

Vilka miljöproblem finns det på skolan?

Ibland så finns det mycket skräp på skolgården så det blir 
jobbigt när man ska hjula eller leka när det finns skräp 

eller glas i vägen.

Hur jobbar ni med miljön på skolan? 

Vissa klasser går runt på skolgården med påsar och 
handskar och plockar skräp tillsammans. Det förbättrar 

det i alla fall lite.

 

Kan du komma på fler saker som ni skulle kunna göra för 
miljön?

Man kan lägga ut fler papperskorgar så man kan slänga 
saker. Man kan också bygga fler återvinningshus så 
det bildas lite mer struktur. Varje månad kan vi gå runt  

i klasserna och städa. 

Elyana Fadakar, 4C, Brunnsboskolan

FAROR 
MÄNNISKOR 

SKAPAR I 
MILJÖN 

Jorden. Jag gillar inte 
krig, barn blir sjuka 

och dör, barn som inte 
har mat eller tak över 

huvudet. 
Atef Salameh, 5A, 
Brunnsboskolan

5 SAKER MAN KAN GÖRA FÖR MILJÖN

1. Vi kan skaffa återvinnings-soppåsar till 
klassrummen.

2. Vi kan ha en stor skylt där det står ”tänk på miljön”.

3. Små skyltar där det står ”miljön är bra för alla”.

4. Ovanför ljus-knappen ska det stå ”släck” så folk 
tänker på det. 

5. Där folk slänger skräp kan det stå ”Tänk på miljön 
om du tänker slänga”.

Sara Ahmadi, 5A, Brunnsboskolan

Hur är ditt yrke?
– Bra! Omväxlande och härligt att vara 
ute, träffa hyresgästerna och höra deras 
synpunkter som ibland är konstiga men 
nästan alltid smarta och bra. 

Vad anser du om nedskräpningen i Backa? 
– Nedskräpningen är det enda negativa 
jag kan säga om mitt jobb. Vi som är 
miljövärdar får lägga jättemycket tid 
på att städa, tid vi kunnat lägga ner på 
saker som är viktigare och som området 
behöver. 

Vilka tycker du är ansvariga? 
– De som skräpar ner är ansvariga för 
sitt beteende. 

Tycker du att folket kan göra någon skillnad? 
– Hyresgästerna kan göra skillnad! T.e.x 
genom att inte acceptera att deras gran-
nar ställer soparna utanför behållarna 
genom att säga att det inte är ok. När 
man ser det är detta allas ansvar! 

Ser du någon skillnad för 13 år sen och nu? 
– Svårt att säga men vi har alltid haft 
problem med att folk ställer sina sopor 
och grovsopor utanför behållarna. 

Tycker du att resurserna får områdets 
nedskräpning räcker? 
– Vi hade velat ha mer tid för att sköta 
trädgården, så nej men, jag tror inte 
lösningen är att städa mer utan att på 
något sätt få folk att bry sig om detta. 

Vad tror du att ni som arbetar med detta 
kan göra för att få en förändring? 
– Det är en svår fråga som vi jobbat och 
tänkt på länge. Vi har en grupp anställda 
som träffas regelbundet enbart för att 
diskutera den här frågan. Hittills har vi 
haft informationsmöten, satt upp skyltar 
och snyggat till behållarna genom att 
anlägga rabatter runt dom och byta lock 
osv. Vi tror att om något är fint vill folk 
behålla det fint. 

Tror du Poseidon gör sitt jobb?
– Ja, att informera kan vi göra och gör, 
men att ändra sitt eget beteende är 
något bara en själv kan göra.

Atrina Torabzade

”Är något fint vill  
folk behålla det fint”

HUGG INTE NER TRÄD 

DET ÄR DÅLIGT  

FÖR MILJÖN

Man ska inte använda så 

mycket papper för det är 

dåligt för miljön. Det finns 

fågelbon i träden så om  

vi hugger ner träd så kan 

dom dö.

Fatema Harb, 4C, 

Brunnsboskolan
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Skräpsortering i Algeriet 
jämfört med Sverige
När min pappa bodde i Algeriet så 
upplevde han att man sorterar skräpet 
genom att man sorterar metall och glas 
i en påse och kartong och papper i en 
annan påse. Maten som blir över efter 
middagen brukar man oftast inte kasta 
utan man brukar lägga maten i en skål 
och ställa den utanför hemmet för att 
under natten så kommer hundar och 
katter och äter maten. Brödet som blir 
över brukar man inte heller kasta utan 
man brukar spara den och sedan så 
kan man göra om det till mat till fåren 
och korna på vintern. Tidigt på morgo-
nen så kommer en lastbil och hämtar 
påsarna. När lastbilen har samlat alla 
påsar så tar dem skräpet till soptippen 
där dem sorterar skräpet. Den mesta 
delen av skräpet bränns för att dem inte 
kan göra om till värme i husen. En del 
av skräpet görs till olika saker. 

När min pappa kom till Sverige för 
14 år sedan så tyckte han att det var 
skillnad med att sortera sopporna. Helt 
plötsligt blev det mycket enklare med 
skräpet man behövde bara gå ut och 
slänga skräpet i ”sophuset” och inte 
vänta tills sopbilen kommer på morgo-
nen. Skräpet först vidare med en sopbil 
till soptippen precis som i Algeriet 
men här i Sverige så använder man en 
del av skräpet till att värma hus vilket 
Algeriet inte kan göra. 

Berättad av: Abderrahim Rebahi

Mostafa Rebahi

För ca 8 månader sedan började vi, Backa Girls och Boys (en grupp 
ur Made in Backa) planera om en ny resa efter förra gångens resa, vi 
åkte till Malmö. Det vi gjorde i Malmö var att besöka olika fritids-
gårdar/offentliga platser och se hur ungdomar hade i Malmö. Nu 
ville vi göra om en liknande resa fast till riksdagen, Stockholms 
fritidsgård och ungdomshus i Rinkeby samt kulturhuset, Lava i 
Sergels torg. Vi fick träffa en politiker, en riksdagsledamot av de 349 
som heter Azadeh Rojhan Gustafsson som är 32 år gammal. Hon är 
en politiker från Socialdemokraternas parti och har varit medlem  
i partiet sedan hon var 18 år.

”En riksdagsledamots vecka ser ungefär ut som följande, måndagar 
ägnas åt verksamhetsbesök såsom skolbesök, företagsbesök och möten 
hemma i valkretsen. Tisdagar, ons och tors måste ledamöterna befin-
na sig i riksdagen där de har möten större delen av dagarna och vote-
ring på ons och tors. Fredagar är ledamöterna antingen återigen i sin 
valkrets eller som hon kan de sitta i EUnämnden, berättar Azadeh.

Ledamöterna är i tjänst 365 dagar om året, dygnet runt.”

Hon valde dock att bli politiskt engagerad för att hon är född i Iran 
och kom till Sverige när hon var 5 år. Hennes föräldrar hade inte 
de bästa jobben eller en stark ekonomi hemma men hon fick ändå 
gå till skolan och kunde få en väldigt bra utbildning. En väldigt 
stor skillnad från t.e.x Iran där det kostade väldigt mycket att få en 
hög utbildning. Hon har kunnat gå på universitet, få en väldigt bra 
sjukvård, hon har fått gå på fritids. Hon menade alltså att hon har 
kunnat få väldigt mycket tack vare att vi i Sverige har ett välfärds-
samhälle, ett samhälle där alla människor har chans att ta del av alla 
dessa saker utan att behöva betala alldeles för stora belopp.  
För henne var det väldigt viktigt att andra människor skulle kunna 
få den möjligheten för det hade gjort henne till den hon var.  
För Azadeh var det väldigt viktigt att få vara med och bevara det 
systemet.

Sedan fick vi träffa socialpedagogen Hasret Bozarslan 27 år gammal 
som jobbar på Rinkebys fritidsgård och har gjort det i tre år. På 
måndagar är det något som de kallar ”Tjejforum” alltså att endast 
tjejer får komma så att antalet tjejer i fritidsgården ökar vilket det 
har gjort. Det är precis hälften tjejer och hälften killar som brukar 
komma och vara där. Det är så många tjejer som kommer till 
fritidsgården för att fritidsgården samarbetar med skolan och även 
har mycket kontakt med föräldrarna så föräldrarna känner sig mer 
säkra när de vet vart ungdomarna är och hos vilka. De aktiviteterna 
som är tillgängliga för alla är dans, baka, läxhjälp, fotboll, en musik-
studio samt tillgång till en sporthall osv. Det är ungdomarna själva 
som får bestämma även vad de ska satsa på, alltså olika aktiviteter 
osv, då de får en pott med pengar varje månad av Stockholms stad. 

Hasret berättade även att de åker runt till olika skolor och mark-
nadsför deras fritidsgård så att fler ska komma. Det är upp till 70 
ungdomar som brukar gå till fritidsgården. Ett problem som är 
vanligt med att varför det inte är så många tjejer som vågar gå till 
fritidsgårdar är för att det är äldre killar som brukar stå och hänga 
utanför fritidsgården nämnde Hasret men de löste det problemet 
med att säga till de killarna att det blir ett problem för dem och ända 
sedan efter det så har fritidsgården varit framgångsrik. 

Atrina Tari , Tina Moradi

Backa Girls och Boys besök i Stockholm

Jag frågade en man och en äldre kvinna 
som gick på promenad i Backa Röd om 
vad de tyckte om nedskräpningen, ifall 
resurserna räcker, vems fel det kan vara, 
vad vi kan göra och varför problemet 
uppstår?

De svarade att nedskräpningen är väldigt 
tråkigt att se på då problemet uppstår pga 
alla som bor här. Självklart är det nedskrä-
parnas fel men vi som medmänniskor kan 
också säga ifrån så att det minskas och 
mindre resurser ska behöva användas för 
att någon annan ska plocka upp vårt skräp.

De pengarna skulle kunna gå till annat 
såsom skola, arbete och till de områden 
som behöver resurser. 

Det vi även har märkt är att många som 
kastar saker gör det pga att det är för få 
papperskorgar samt att vi sett att folk från 
andra områden kommer och slänger sitt 
skräp här och längre upp i villaområdet. 

– Jag har bott här i ca 33 år och då var det 
mycket bättre kan jag säga.

Jag frågade henne vad hon tror det kan 
bero på och hon svarade med att folk har 
blivit mer oberörda då dem vet att någon 
annan kan plocka upp det. 

Jag frågade även två andra kvinnor som 
var på promenad samma frågor och om 
vad deras synpunkter var och de svarade 
med att de inte är ute så mycket men det 
är lite väl mycket skräp och det finns ett 
problem med att vissa inte slänger i pap-
perskorgarna.

– Det handlar om att blir uppfostran och 
att föräldrar ska lära sina barn om respek-
ten vi borde ha för varandra, för de som 
måste plocka upp och för naturen.

– Men vissa blir väl bortskämda med 
tankesättet  ”Äh, det gör inget, det finns ju 
städerskor”. 

– Problemet börjar hemma med att föräld-
rarna inte uppfostrar sina barn noggrant 
sedan fortsätter det med att barnen inte 
lyssnar på lärarna och tror att de kan göra 
hur som helst.

En av dem svarade med att hon bott här 
i över 40 år och att det var mycket bättre 
när hon kom. Hon tror att det blivit sämre 
pga att föräldrarna inte har koll. Hon 
svarade med att hon själv sett 5–10 åriga 
barn kasta runt skräp utan att föräldrarna 
reagerat. De tänker väl: ”Äh det är ju bara 
barn” men ifall barnen inte blir tillsag-
da så lär dem inte sig och får då aldrig 
respekt för sin omgivning. 

– Problemet är inte hur resurserna läggs, 
då jag själv minns att vi brukade ha med 
oss en påse när jag var liten för att kasta 
allt i den, och sedan kastade vi påsen.

– Vi själva kan ha ansvaret men ifall vi 
uppfostras med att lägga tallriken på disk-
bänken istället för i diskmaskinen så lär vi 
oss inte vad vi egentligen borde göra. 

Sedan pratade jag även med en man och 
en kvinna som stod och passade sina barn 
medans dem lekte på lekplatsen. Kvinnan 
svarade med att hon inte märkt av någon 
speciell nedskräpning förutom lite små 
saker som när folk kastat lite här och där. 
Mannen svarade med att han märkt att 
det är väldigt nedskräpat vid busshållplat-
serna. De tyckte att felet låg på de som bor 
här men att resurserna är för lite, att mer 
borde satsas på nedskräpningen. De sade 
även att egentligen så är det inte någon 
större skillnad jämfört med Backa Röd 
och andra områden att det är nedskräp-
ning överallt, på vissa platser är det mer 
och på andra mindre. Alltså att nedskräp-
ningen som sker i Backa inte var så farligt 
men att det också borde skötas bättre. 

Atrina Torabzade Ung helg  

En man i 40 års ålder säger att detta syste-
met i Backa Röd inte är alls bra.

Själv bor han inte här men kommer förbi 
för att hälsa på sin mamma som bor i 
området.

Han berättar att i Stenungssund, där han 
bor, finns det samma system som de har i 
Backa med sopcontainer,

– Det är varje människas ansvar, jag tycker 
detta är ett negativt framsteg i vår framtid.

Om man vill förbättra detta så ska alla ta 
ansvar och hjälpa till. Om alla vill så kan 
man, så enkelt är det! 

Han berättar också om Stenungssund, 

– Det är en stor skillnad hemma där jag 
bor. Mitt område är verkligen jättebra 
väldigt rent och människor hjälps åt. Detta 
med lås på containrar är väldigt dåligt, 
många människor är väldigt lata och orkar 
inte öppna för slänga in sina soppor. Istället 
kastar dem  sopporna utanför sopcontai-
nern, som inte ser alls bra ut!

Maki Sokoli

”Jag bor i ett  
väldigt lugnt och städat villa-

område. 

Folk är väldigt tysta av sig här 
och dom  

undviker kontakt. 

Det bor mest svenskar här.” 

Anonym

Azadeh Rojhan Gustafsson, Riksdagsledamot

Ibo Njie och Hasret Bozarslan, fritidsledare i Rinkeby.
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Lars Nordin är ingenjör inom byggsektorn samt 
har studerat på Göteborgs Universitet inom 
offentlig förvaltning och mycket mer. Har arbetat 
på arkitektkontor och i Västra Götalandsregionen 
samt som egenföretagare.

Vad innebär det att vara ledamot för liberalerna?
Inom stadsdelsnämnden Norra Hisingen är det i första hand att 
utifrån ett politiskt perspektiv påverkas de beslut som nämnden 
fattar. Vid beslut så är det stadsdelsförvaltningens uppgift att tala 
om hur detta ska gå till. Som liberal är det då viktigt att skapa 
utrymme för alla människor att ta ansvar för sig själva och sina 
medmänniskor, och att ansträngning ska löna sig.

Varför valde du att jobba för just det partiet?
Grundläggande för Liberalerna är ta strid för varje människas 
möjlighet att styra över sitt eget liv. Vi får leva, tänka, tro och älska 
som vi vill, men med frihet kommer också ett ansvar att försörja 
sig själv, respektera andra och bidra till det gemensamma. Denna 
liberala inställningen gör att jag tillhör Liberalerna.

Vilka arbetsuppgifter har du?
I första hand är jag ordinarie ledamot i stadsdelsnämnden och 
viceordförande i Individutskottet. Inom nämndensarbete så finns 
det olika utskott och andra grupper. Detta görs för att man ska 
kunna hantera vissa frågor utan att behandla allt i nämnden. Till 
exempel så finns ett utbildningsutskott där skolfrågor hanteras, 
vidare finns ett individutskott, där alla sekretessärenden (ej till-
gängligt för allmänheten) behandlas. Det kan vara att ta hand om 
och ge vård för personer som behöver hjälp att komma tillbaka till 
ett normalt liv och fungera i samhället.  Många ärenden i Individ-
utskottet är att på rätt sätt ge hjälp åt alla ensamkommande med 
både boende och utbildning. Det finns också ett Pensionärsråd, 
ett Funktionshindersråd, ett Samhällsbyggnadsråd, som jag är 
ledamot i.

 

Har ni några mål för kultur och fritid samt för skolor och förskolor 
i Norra Hisingen?
Visst har vi mål för kultur och fritid, bland annat satsar vi med 
föreningsbidrag till ett antal olika föreningar i stadsdelen. Vi ser 
gärna att fler, som idag inte är aktiva, fångas upp i föreningslivet 
och aktiveras. Större insatser sker genom de centrala nämnderna 
”Idrott och Föreningsnämnden och Nämnden för Kultur och 
Fritid”.

Hur påverkar det Norra Hisingens kultur och fritid att budgeten nu 
kommer ligga centralt?
Som du ser i förra stycket så finns det en central nämnd (vilket 
inte är nytt för i år) för denna och den nämnden har sin egen 
budget för hela staden. Därutöver ha vi egna pengar för olika sats-
ningar inom stadsdelen.

 

Jag heter Hassan och kommer från Libanon. Jag är född och 
uppvuxen där. Jag växte upp med min syster, mina två bröder 
och mina föräldrar. Vi levde mycket fattigt, och eftersom jag var 
det äldsta barnet så var jag tvungen att arbeta för att familjen ska 
kunna försörja sig. Varje dag, från morgon till kvällen fick jag 
baka bröd som sedan min pappa skulle sälja. Min pappa ägde en 
liten brödbutik i Beirut, men vi hade väldigt mycket utgifter så 
det var inte alls mycket pengar att lägga i fickan. Mina småsyskon 
behövde gå i skolan, min mamma var väldigt sjuk och behövde 
medicin, och vi behövde betala hyran för både huset och butiken.

När jag var runt 15 år gammal började kriget i Libanon. Vi blev 
tvungna att stänga ner butiken och mina syskon kunde inte gå i 
skolan mer. Några månader senare gick min mamma bort i cancer, 
jag förlorade även många nära vänner i kriget. Vi hade det riktigt 
svårt den tiden.

När kriget var över började jag jobba på ett företag som Air Condi-
tioning försäljare. På den tiden var det väldigt dyrt att köpa en AC, 
så jag tjänade bra pengar.

Inom några månader samlade jag tillräckligt med pengar för att 
kunna flytta till Sverige. Jag flyttade hit med mina tre vänner när 
jag var 19 år gammal.

Det var väldigt svårt att anpassa sig till det svenska samhället, 
språket, kylan, att kunna ta sig runt i områden osv. Men ändå var 
det en skön känsla. Jag lärde känna många libaneser här i Göteborg, 
och genom dessa människor fick jag jobb på Café Liba i Gamlestan. 
Jag sparade pengar i flera år, sedan åkte jag tillbaka till Libanon 
och gifte mig. Jag tog med mig min fru till Sverige och vi fick två 
underbara barn, en dotter och en son. 

Livet i Sverige är mycket lättare, man behöver inte oroa sig för 
något, här har man alltid tak över huvudet och mat på bordet. Just 
nu äger jag en bilfirma, jag har en bra inkomst och jag kan försörja 
min familj väldigt bra. Det svenska samhället är ett paradis jäm-
fört med hemlandet. Om du inte har pengar där så kommer du 
ingenstans, det är ingen som kommer hjälpa dig. 

I Sverige får du hjälp att 
hitta jobb och du kan få 
socialbidrag, det går inte att 
vara fattig här. Ungdomarna 
tycker att de har det jobbigt, 
de klagar på att de inte har 
dem nyaste kläderna eller 
den nyaste telefonen. Men 
på vår tid hade vi ingenting, 
jag var tvungen att arbeta, 
och jag fick inte ens pengar 
för det. Ibland hade vi inte 
ens tillräckligt med pengar 
för att kunna försörja famil-
jen, det fanns vissa dagar då 
jag inte åt något.

Det här var min historia om 
mitt liv. 

Text & intervju av Rami UNG Helg

VAD GÖR EN LEDAMOT? RAMI INTERVJUAR HASSAN
Hur kommer pengarna att delas upp i stadsdelarna, blir det jämt 
fördelat?
Nej, det är inte en jämn fördelning baserat på antalet invånare, 
utan fördelningen tar hänsyn till hur befolkningens sammansätt-
ning i ålder och den sociala och ekonomiska situationen ser ut i 
respektive stadsdel. För detta finns en central ”fördelningsmodell”.

Hur påverkas skolor och förskolor i Norra Hisingen av den centrala 
budgeten?
På samma sätt som ovan, men från Juli nästa år så har kommun-
fullmäktige beslutat att två nya centrala nämnder skapas, en för 
förskolan och en för grundskolan. Det innebär att alla frågor som 
rör skola och förskola lämnar stadsdelsnämnden och vi får klart 
mycket mindre att hantera vilket kommer att påverka alla nämn-
der 2018. När det gäller den nya grundskolenämnden och den 
nya förskole-nämnden, är ju förutom samlad kompetens också 
förhoppningen om större likvärdighet för alla stadens skolor.

Vilka konsekvenser blir det för respektive stadsdelar när budgeten 
ligger centralt?
I fösta hand blir det en samlad och gemensam organisation för 
skolan och förskolan. Vår budget minskar avsevärt och pengarna 
tillförs de centrala nämnderna. På samma sätt kommer berörd 
personal att ”flytta över” till de nya förvaltningarna.

Vilka resultat förväntas ni att få?
Med den nya organisationen samlas all kompetens inom sitt 
område och utvecklas i ett större perspektiv för hela staden.

 

Tycker du att de nya ändringarna är bra?
JA! Detta skulle vi gjort för längesedan.

 Mila & Marina UNG Helg

SYN 

På stranden ser man sand och vatten, på stranden 
kan man smaka på saltvatten.

På stranden kan man lyssna på snäckor, Man kan 
också bränna sig på sanden när man är på stranden. 

På stranden luktar det tång.

Linnea Englund 4C Brunnsboskolan

Min favoritplats är Sisjön. Det finns två saker jag älskar  
när jag är i Sisjön. En utav dom är när man går in i vattnet 
 från stranden. Då ser man de söta ankorna och vattnet är för kallt  
men det blir varmare när man är i vattnet länge. Den andra platsen är på ett berg 
som ligger bredvid sjön. Där brukar jag kolla på solnedgången och kasta stenar  
i vattnet för det tycker jag är roligt. 

Elyana Fadakar Bani, 
4c Brunnsboskolan

Stranden
Jag gillar att vara på stranden 
och grilla. Jag gillar också att 

vara i en simhall.

Anas Aiswerirki  
4A Brunnsboskolan

Min favoritplats är stranden. När jag badar  
på stranden så kommer det saltvatten och  
känslan är bra. Utsikten är jättefin. Jag hör 
fåglarna kvittra och det luktar glass. 

Ajla Vejselovic, 4c Brunnsboskolan

Min favoritplats är stranden, på stranden är 
det jättevarmt och soligt man kan också höra 

vågorna som forsar in mot stranden.

Ahmad  Khodr 4A Brunnsboskolan
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Eftermiddag kl 15.00 sprang jag hem från skolan öppnade ytter-
dörren och slängde väskan åt sidan tog av min jacka och mina 
skor och sa hej till min pappa och gick upp till mitt rum, tog fram 
papper och en penna och började skriva till min mamma som bor 
kvar i Sverige för att hon har  ett jobb där. Jag och min pappa  
har flyttat till New York City för min pappa fick jobb här.

 

Kl 17.00 jag hade suttit i mitt rum i två timmar och skrivit ett brev 
till min mamma men när jag var väl klar så var det dags att vika 
pappret och lägga det i kuvertet. Jag tog vykortet som låg bred-
vid mitt pennskrin och viker pappret och lägger den försiktigt i 
kuvertet och limmade. Sedan skrev jag på kuvertet från Maria till 
mamma och skrev adressen sedan la jag brevet i min väska och 
gick ner till pappa.

Det stulna brevet
- Hej pappa

- Hej!

- Vad har du gjort uppe i ditt  rum så länge?

- Jag  e… jag skrev faktiskt ett brev till mamma.

- Oh, intressant och vad skrev du Maria?

- Ja! jag skrev olika saker om New York City.

- Kul!

- Mm.

 

Kl 21.00 det var dags för läggdags jag borstade mina tänder och 
senare så gick jag till sängen och bäddade och la mig. Jag tog 
ett stort andetag och kramade min nalle och tänkte på vad som 
kommer att hända i morgon.

På morgonen kl 7.00 vaknade jag med en stor gäsp genom att mitt 
alarm gick. Jag gick upp och gick till toan för att tvätta ansiktet 
efter det så gick jag ner och åt frukost och kollade igenom fönstret 
det var ett regnigt väder. Jag åt min macka, bytte om och borstade 
mina tänder, fixade min väska och tog på mig ytterkläderna och 
sedan gick till skolan. När jag var på väg till skolan så såg jag min 
bästa vän Alina, vi gick tillsammans till skolan.  
När jag var i skolan så började vår första lektion och då såg jag  
Isabell som delade ut kort till sin maskeradfest hon gav inte ett 
kort till mig eller Alina så klart för att hon gillar ju inte oss. 
Men jag brydde mig inte så mycket och började plugga.

När rasten började då visade jag mitt brev till Alina som jag skrev 
till mamma, Alina tyckte om brevet och då kommer Isabell från 
ingenstans och börjar prata med mig.

- Hej lillplutten Maria.

- Vad vill du?

- Vad har du i handen,  får jag se?

- Nej! Det är hemligt!

- Oj så hemligt att jag får inte se aja eftersom att du är så grinig så 
ses vi i nästa lektion hejdå lillplutten…! Och förresten synd att du 
och din vän inte blivit inbjudna.

 

Då skrattade och flinade Isabellas vänner åt oss. När Isabella gick 
så blev jag jättearg och gick till omklädningsrummet. Jag hängde 
min väska på en krok och tog fram mina gympakläder och gick in 
i toan och bytte om. När jag kom ut så såg jag Isabella hålla i mitt 
brev jag kollade snabbt igenom min väska och såg att brevet inte 
låg i väskan.

- Ge tillbaka mitt brev nu Isabella!

- Oj vill du ha tillbaka brevet så får du försöka ta brevet!

 

Jag hade ingen chans att säga något för då skulle Isabella säga till-
baka utan jag gick ner till gympan och hörde tydligt att Isabellas 
vänner skrattade högt. Senare i dagen var det dags att gå hem från 
skola. Jag och Alina gick tillsammans hem och då fick Alina en 
super ide. Denna idé var lite osäkert men vi gick hem till Alina och 
gjorde en plan. Okej sa jag, planen är att vi ska göra dräkter och 
försöka gå in i Isabellas hus och smyga in i hennes rum och börja 
leta efter mitt brev. Alina var med på planen men problemet var 
hur vi skulle göra dräkter. Det löste sig genom att Alina var super-
bra på att göra dräkter och hade ett högre betyg på att sy. Det tog 
många timmar att göra en dräkt. Sedan kom jag på att vi inte hade 
någon inbjudningskort och om man inte hade en inbjudningskort 
så fick man inte komma in i festen.

Då fick vi ändra planen och försöka hitta en bakdörr. När klock-
an var 7:00 gömde vi oss bakom en buske och försökte hitta en 
bakdörr och vi hittade en dörr men problemet var att det var en 
dörr som ledde till källaren. Vi hade ingen annan väg så vi fick ta 
källardörren. När vi gick in till källaren så var det dammigt, smut-
sigt och en tvättmaskin som höll på att tvätta kläder det kändes 
skumt. Vi letade och letade efter en dör men vi hittade ingen dör 
tillslut så såg jag en gammal vitdörr som det stod ingång på  så vi 
öppnade dörren och vi kom in i ett rum där det hängde kläder. Vi 
gick igenom kläderna och gick ut. Då hörde vi något i trappan så 
vi sprang i panik in i ett rum. Det bästa var att vi hittade Isabellas 
rum och det sämsta var att vi hörde steg mot dörren så vi sprang in i 
en garderob och gömde oss.

 - Okej så det här är mitt rum e..m detta är min säng, min garde-
rob och mitt bord.

Vi hörde tydligt att det var Isabellas röst. När dörren stängdes 
så öppnade vi garderobsdörren gick ut och började leta brevet i 
Isabellas rum.  
 
Vi letade och letade och letade men vi hittade inget brev. När jag 
kollade igenom hennes soffbord så såg jag en låda som var låst 
istället för att hitta brevet försökte vi hitta nyckeln till den stängda 
lådan. Det tog några minuter oss att hitta nyckeln. Nyckeln var 
under lådan den var fast med tejp så vi försökte få bort tejpen och 
låste upp lådan och där låg mitt brev som vi inte visste att det låg i 
lådan. Jag blev jätteglad och tog brevet.

 - Nu måste vi städa lite i Isabellas rum.

- Okej sa jag och tog mitt brev och lade den i min lilla väska. 

När vi var klara med städningen så var det dags att försöka 
komma ut ur Isabellas hus. Vi försökte vårt bästa för att komma på 
en plan men det gick inte så vi fick försiktigt gå ut ur Isabellas hus. 
Vi hörde någon hänga kläder på tork och vi skulle ut den vägen  
så jag hade ingen chans att göra något.

 - Ursäkta mig jag skulle vilja ha hjälp där nere så kan du komma.

När kvinnan gick ner så sprang vi till den vita gamla dörren och 
gick ner till källaren och försökte öppna källardörren men det 
gick inte så bra. Men till slut så fick vi upp dörren och gick upp för 
trapporna och såg Isabella och hennes vänner på andra sidan så vi 
sprang snabbt till en lång grind och sprang hem.

När vi var vid busshållplatsen så kramade jag Alina och sa  
- TACK så mycket för hjälpen!  
- Ingen orsak, sade Alina.

När jag kom hem så frågade pappa om varför jag var kladdig av 
lera och varför jag hade en lila trasig klänning. Jag sade att det 
var en lång historia och gick. Nästa dag så var det skoldag och då 
lämnade jag till slut mitt brev i postbrevlådan. 

Misheil Asif, Ellen Keyskolan 6A

Fredag 15/9
Hej mamma hur mår du jag saknar dig jätte-

mycket och vill att du ska komma till New 

York city när du har tid. Jag känner mig trygg 

här med pappa och miljön här är lite annor-

lunda än Sverige. Här så kör massor med bilar 

och det finns jättestora hus och så finns det 

jättemycket folk överallt.  

 
Skolorna  är annorlunda här i New York city 

man måste ta med egen matlåda och man 

har dessutom skoluniform i skolan som man 

måste ha varje skoldag och tjejerna har på sig 

kjol leggings kofta och en kortärmad tröja 

och så måste man ha uppsatt hår.  

Så det är jättemycket annorlunda i Sverige  

än New York City.  

 
Förresten så har jag fått många vänner. 

Jag hoppas att vi ses mamma älskar dig.  

 
MVH Maria :)
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Jag ligger i en dammig leksaksaffär på en hylla och väntar på 
att någon ska komma in. ”Pling plong”. En liten pojke kom 
in. Jag såg dig. Du ryckte i din pappas hand och pekade på 
mig. Din pappa bär ner mig från den dammiga hyllan och 
suckar. Du kramar om mig. Det kändes så bra. Om ändå jag 
kunde krama om dig.

År efter år kramade du om mig och hur mycket jag än an-
strängde mig så kunde jag inte krama dig. Ibland tog du med 
mig till dagis. Men jag gillade inte barnen där. För att de 
drog i mitt ben så att det nästan lossnade. Men du skyddade 
mig. Du berättade en gång då du fick en fotboll på näsan 
och att du tyckte att din fröken var elak. Om ändå jag kunde 
svara dig. Jag måste lära mig att prata annars kommer du 
tröttna på mig.

Men åren gick och du började glömma mig. Du lade mig på 
en hylla över din säng. Du slängde en blick då och då. Men 
jag stod still och stirrade rakt emot ditt skrivbord. Om ändå 
jag kunde ge dig ett leende.

När du gick i skolan passade jag på att öva. Jag tänkte om 
viljan är stark nog så kanske jag kan ge dig ett leende eller 
röra mig, visa att jag lever, att jag förstår.

När du kom hem från skolan tog du ner mig från hyllan och 
kammade mitt hår. Jag försökte blinka. Och då fladdrade det 
till i mitt öga. Jag gav dig en liten, liten blink. Men du skrek 
bara och slängde iväg mig. Du sprang ut och kom in efter ett 
tag. Du kom upp med din pappa.

- Du inbillar dig bara, sa pappa. Det är ju bara en docka.

- Nej, sa han! Den blinkade, jag lovar!

- Men du älskar ju Amor, sa pappan.

Amor, det var jag. Och Amor betyder älska på spanska.

Du lade upp mig på hyllan igen. Jag var tvungen att försöka igen. 
Men denna gången gav jag dig ett leende samtidigt som jag blinka-
de. Men du skrek bara. Och i stället för att slänga iväg mig, lade du 
in mig i en låda och stängde den med en smäll. Allt blev tyst och 
mörkt. Jag visste inte om det var dag eller natt.  

- Det var en sådan hemsk känsla… 
- Jag vet, det kommer att gå över, sa jag. 
- Jag är så rädd, jag vet inte vad jag ska göra.

Klockan är 14.30 och Madeleine sitter på bussen på väg hem, hon 
känner sig iakttagen, men hon vet inte vad det är så hon tänker att 
det bara är en känsla. Hon vänder sig om för att titta sig bakom 
sin rygg, då ser hon ett ganska misstänkt ansikte, hon kollar lite 
snabbt så att personen inte märker henne. Hon var framme och 
gick av på sin hållplats och efter ett par sekunder efter henne 
gick den misstänkte personen också av. Madelaine hade en dålig 
känsla men hon fortsatte att gå. Den misstänkte personen gick åt 
andra hållet, hon försökte att se vem det var men hon kunde inte 
eftersom personen hade täckt sitt ansikte, men hon såg att det 
förmodligen var en man. Hon fortsatte observera mannen, alltså 
den misstänkte.

Madeleine tog fram sina nycklar och låste upp dörren. Ingen var 
hemma, men hennes mamma skulle komma hem senare på efter-
middagen. Hon märkte att mat låg i kylskåpet, hon tog fram maten, 
det var potatis med kyckling, hon värmde den. Hon åt snabbt upp 
maten och bytte om till träningskläderna. Hon förberedde sig och 
gick ut och låste dörren. Men innan hon gick ut sa hon hejdå till 
sin hund, Charlie. Charlie slickade försiktigt hennes hand, hans 
andning var så varm. Hon gick ut och låste dörren. Hon hoppade 
på bussen men innan hon gjorde fick hon en väldigt konstig känsla. 
Liksom som om någonting dåligt skulle hända.

Träningen var superbra, det kändes verkligen bra. Luften var 
kall och det var soligt. När man var sådär varm så blåste det luft. 
Emma (min kompis ), skulle följa med mig hem och vi skulle 
ha fredagsmys tills mamma kommer hem. Vi skulle titta på en 
skräckis och äta massor av popcorn, chips, ostbågar och godis, och 
till dricka skulle vi ha läsk! Jag och Emma hade längtat hela veckan 
för fredagen att komma. Allting var så bra, allting var perfekt.

- Emma vi måste skynda oss ut, nu! 
- Madde, glöm inte Charlie! 
- Nej, det skulle jag ALDRIG göra! ropade vi till varandra.

Både nedre våningen och övre våningen var täckt av tjock rök. 
Överallt luktade det bränt, röken kom in i lungorna samtidigt som 
jag ringde till 112 med Charlie i famnen och var springandes bakom 
Emma som oroligt letade efter en utväg. Jag ringde också mamma 
direkt efter.

 Två timmar tidigare 
-  Emma, kan du ta fram popcornen? 
- Ok!, hur många minuter ska jag sätta den på? 
- Eh…, sätt den två minuter. 
- Ok.  
- Jag börjar hälla chipsen och ostbågarna i en skål, och godisen  
i en annan skål, sa Madeleine.

Några minuter senare 
- Vad blir det för film då?, sa Emma. 
(Madeleine söker upp filmen på Ipaden) 
- Vänta...vänta… 
- Kom igen nu då säg vilken film vi ska titta på!  
(Madeleine kopplar Ipaden med tv:n) 
- ANNABELLE TVÅ!, utbrast Madeleine. 
- YES!, YES!, YES!, YES! 
- Jag vet, den har precis kommit ut!!

Madeleine och Emma tittade väldigt fokuserad på filmen medans 
de proppade i sig en massa onyttiga snacks.

-  Sniff, sniff*, sniffade Emma in luften. 
- Madde, känner du lukten? 
-  Sniff, sniff*, ja...ja, jag känner lukten av rök. 
- Vi har väl inte glömt något på spisen? 
-  Nej, jag är säker på att jag inte har lagt något på spisen, sa  
Madeleine. 
- Hm...konstigt, det känns som om lukten kommer från sovrum-
met, sa Emma. 
- Vi får nog kolla upp det. 
- Mmm…, sa Emma.

Madeleine och Emma gick försiktigt till sovrummet, öppnade 
dörren på det sättet de hade lärt sig på. Plötsligt upptäckte de att 
sovrummet brinner.

- Emma vi måste skynda oss ut, nu! 
- Madde, glöm inte Charlie!! 
- Nej, det skulle jag ALDRIG göra! ropade vi till varandra.

Både nedre våningen och övre våningen var täckt av tjock rök. 
Överallt luktade det bränt, röken kom in i lungorna samtidigt som 
jag ringde till 112 med Charlie i famnen och var springandes bakom 
Emma som oroligt letade efter en utväg. Jag ringde också mamma 
direkt efter. 
 
Man kunde höra brandkårens sirener som närmade sig. Båda 
flickorna var stressade och rädda. Charlie var i Madeleines famn 
samtidigt som Madeleine tänkte på hur de hade kunnat dö om de 
inte hoppade ut från fönstret. Hon kände sig chockad. Emma som 
satt ner på marken, flåsade och försökte hitta andan. Medans de 
satt ner på marken såg de en svartklädd man springa med flera 
tändare i handen. Madeleine Förstod direkt att det var mannen 
hon såg tidigare idag. Hon tog upp mobilen och hann ta ett kort 
på mannen. Madeleine gick till stället där mannen kom ifrån och 
upptäckte en tändare med inistsjalerna ”K.V”. Hon tog kort på det 
och lade det i en plastpåse, med skydd så hennes fingeravtryck inte 
förstörde beviset.

Deras hus klarade sig och försäkringen täckte och hjälpte Made-
leine och hennes mamma med skadorna. Madeleine hade berättat 
om allt som hänt, och berättade även om beviset hon hade hittat 
och om mannen. Hon och hennes mamma åkte till polisen dagen 
efter och visade, Madeleine fick förklara igen allting som hade hänt 
för polisen och visade beviset. Polisen tog emot beviset och de fick 
åka hem.

En månad senare 
De hittade mannen och grep honom och han fick fängelsestraff  
i sex månader. K.V stod för ”Kragen Vexx” som var känd hos 
polisen och som förut har varit med hela 3 andra brott. 
 
Och förresten,  
jag glömde berätta  
om mig själv.  
Men det får jag nog  
göra en annan gång! 

Jasmine Didari,  
Ellen Keyskolan 6A

Åren gick och ibland öppnade du lådan. Då trodde jag att jag var 
förlåten. Men det var jag inte. Du skulle bara hämta något annat. 
Jag längtade efter dina varma kramar och hur du pratade med 
mig. Jag hade inget att göra i den mörka lådan så jag kunde lika 
gärna försöka öva mer. Snart kunde jag lyfta ena armen.  
 
Snart lyste ljuset in. Försiktigt tog du upp mig. Oj, du hade blivit 
större nu. Jag kände knappt känna igen dig. Ditt hår hade blivit så 
långt och nu kunde jag inte låta bli att le och vinka. Men du skrek 
bara och slängde iväg mig. Jag visste att du tänkte lägga in mig i 
den mörka lådan igen. Och den här gången skulle jag inte ta ut 
mig igen. Jag ville inte tillbaka till lådan igen! Du tog upp mig och 
precis när du kom till lådan begick du misstaget. Du visste inte att 
jag kunde mer än att blinka och le. Du förstod inte hur stark jag 
hade blivit.  
 
Jag lyfte armarna och lade fingrarna runt din hals och kramade 
hårt. Och när du ramlade ihop höll jag kvar greppet. Jag kramade 
hårdare. Du försökte skrika men fick ingen luft. Du skakade på 
huvudet och allt jag tänkte på var ”jag vill inte gå in i lådan, jag 
gör vad som helst, men jag vill inte tillbaka” Och snart var din 
kropp mjuk och avslappnad. Du låg stilla, så stilla så att du inte 
kunde blinka, så stilla som jag var första gången när vi sågs på den 
dammiga hyllan i leksaksaffären.

Jovana Skandeva

Du slutade som jag började Branden den 13 oktober
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Inatt drömde jag om något fantastiskt! 

I min fantastiska dröm låg jag på en vacker äng! En väldigt stor 
äng nära en strand. På denna äng fanns det massvis av blommor, 
rosor och tulpaner!

På något konstigt vis kände jag många dofter i min dröm…  
Jag kunde känna doften av alla vackra skapelser runt omkring mig.

I min dröm kunde jag känna doften av min miljö! Miljön i min 
dröm var helt underbar, vacker, allt var liksom en drömmiljö. 
Även fast det var en dröm, kändes det så verkligt.

I drömmen kunde jag känna den varma vinden mot min nacke, 
solstrålarna mot min kropp, och blommorna som fladdrade nere 
vid fötterna på mig.

Jag kände verkligen min dröm! 
 
Solen sken och jag kunde se en massa fjärilar runt omkring ängen!

I drömmen kunde jag höra havets alla vågor från stranden!  
Det var helt sjukt hur vacker, fridfull och härlig denna ängen var!

Jag drömde om att jag sedan gick ner till stranden. Där vandrade 
jag på en massa sten och klippor vid havet! Jag kunde känna den 
varma, hårda och steniga klippkanten mot mina fötter! Det var en 
härlig känsla!

Jag satte mig ned på klippan vid havet, och sträckte ut mina armar. 
Jag tog tre djupa andetag och sedan slöt jag långsamt mina ögon.

Och vaknade!

Jag vaknade upp till min illaluktande miljö, mitt smutsiga och 
stökiga, fula rum i en billig, ful och liten lägenhet, mitt inne i ett 
lortigt, farligt och inte så hemtrevligt kvarter.

Jag vaknade upp ur min fantastiska dröm och hamnade i verk-
ligheten. Jag hamnade i min inte så fräscha, men ändå helt ok, 
illaluktande miljö! :)

Awa Danso Faye, Ellen Keyskolan, 6A 

I natt hade jag en dröm...
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Jag lärde mig att vi inte vet vad vi 

gör i situationer där vi sätts i fara 

och när våra instinkter sätts igång 

kan vad som helst hända, man 

måste lita på sig själv. Jag lärde mig 

också att ifall något händer på en 

plats man känner sig trygg på så 

kommer man inte känna sig trygg 

där mer. 

Emma Travljanin  

Efter att jag lyssnade på Pierres berättelse så fick jag en ny syn på självförsvar. Men efter alla histo-rier jag hört så vet jag att det kan vara bra att vara förberedd, för rätt som det är så händer det något och det finns inget som du kan göra för att rädda situationen. Vissa säger att man ska skrika men det finns ju ingen som hör dig och om någon hör dig så är det inte oftast någon hjälper till. Och därför är det bra att vara förberedd så ingen ska kunna skada mig. 

Adishka Tari 

Självförsvar  
för tjejer

Under föreläsningen om självför-
svar så lärde vi oss mer om den 
teoretiska delen som tex varför re-
flexer utlöser sig, vad som händer 
med oss när vi får en oväntad 
smäll av någon, hur vi kan tänka 
ifall vi ser en person som är lik 
någon som skadat oss, alltså gett 
oss en trauma.  
 
Vi lärde oss även hur vi ska tänka 
ifall vi skulle bli anfallna så vi 
själva inte ska få problem, när 
vi blir slagen av någon så ska vi 
använda oss utav självförsvar men 
om vi överskrider det som tolkas 
som självförsvar kan vi själva bli 
dömda för misshandel. Föreläs-
ningen gav mig goda kunskaper 
inom detta område.  

Tina Moradi 

Självförsvar med Pierre var väldigt lärorikt. Jag lärde mig mycket som finns i mitt omedvetna och jag kände att det var bra att vi gick igenom varför självförsvar behövdes och hur vi ska hantera det innan själva träningen. Steg för steg så fick vi veta grunden till varför vi ska ha självförsvar. 

Tina Moradi 

Jag tycker att det var väldigt 

lärorikt, jag fick både veta vad 

självförsvar står för och vad mina 

instinkter kan göra i ett t.ex. 

brutalt sammanhang. Jag är väldigt 

nöjd av att ha med mig mina nya 

kunskaper om självförsvar, vart jag 

än går nu så känner jag mig inte så 

otroligt otrygg som jag var innan. 

Hadil Mroué  
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www.madeinbacka.com

Hur länge har du jobbat här?
Jag har jobbat som gyminstruktör här i snart 13 år.

Hur länge har gymmet funnits?
I ca 20 år.

Vad är medelåldern på de som kommer och tränar?
Medelåldern ligger runt 35 år. Men våra yngsta kunder är 13 år 
och den äldsta är runt 90 år.

Hur många besökare har ni per vecka?
Runt 200–300 personer.

Vad tycker du om ditt jobb?
Det är ett bra och socialt jobb, och en trygg plats.  
Man får träffa nya människor varje dag och instruera dem på 
gymmet. Målet med motionscentret är att göra Göteborg friskare.

Mila och Marina

MOTIONSCENTRUM  
PÅ BACKAVALLEN

 har intervjuat

Vi har intervjuat Dick Emelind som jobbar på Motionscentrum på Backavallen.  
Dick är 52 år gammal och har en utbildning som gyminstruktör.
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