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PETER GISSY är 66 år och fyller 67 år den 21 april. Han har fyra barn och 
bor i en lägenhet i Göteborg. När Peter var liten ville han bli pilot för att han 
gillade att flyga, han gillade också fotboll. Peters favoritämne i skolan var att 
skriva och läsa. Han har inga syskon men han har tre kusiner. Han har varit 
författare i 25 år och har skrivit 40 böcker. Hans favoritbok bland de han 
själv har skrivit är Bellman på klappjakt och favoritbok av andra författare är 
Lasse-Maja.
Idol: Michael Jackson.
Bil: Volvo.
Gillar: Choklad.
Första fest: Min 12-årsfest.
Bästa vän: Jonny.
Favoritspråk: Svenska. Men jag skulle 
vilja lära mig spanska.
Favoritfärg: Lila.
Favoritdjur: Åsna.
Favoritmaträtt: Spagetti och köttfärssås.
Sport: Fotboll.

Nathalie. H, Amina, Emil, Robert
4A Backaskolan 

Några av hans böcker
2004 - Varning för X-ligan
2005 - Vem stal kungens medaljong?
2006 - Jakten på cykeltjuven
2007 - Den försvunna silverskatten
2008 - Rånarna vid Drakberget
2009 - Den mystiska flaskposten
2010 - Den gåtfulla branden
2010 - Millie
2011 - Heja Millie!
2012 - Lita på Millie!

Peter har skrivit 40 böcker på 25 år!

Bok: Doktor Proktor och den stora guldkuppen
Författare: Jo Nesbøe
Norges guldreserv (som bara består av en guldtacka) har blivit 
stulen. De får stor panik för inspektionen för guldreserven kommer 

redan på måndag. Då skickar kungen iväg en doktor 
som heter Doktor Proktor, en pytteliten kille som 
heter Bulle och en helt normal flicka som heter Lise.

Det låter ju inte klokt men de är de enda som 
kan rädda Norge från att bli känt som ett mycket 
fattigt land. Det blir ett äventyr fyllt av humor.

Jag gillar verkligen den här boken för jag gillar 
böcker med mycket humor. Och den här boken 
innehåller nästan aldrig något seriöst.

Doktor Proktor och den stora guldkuppen 
är den fjärde boken i serien om Doktor Proktor. De andra tre heter 
Doktor Proktors pruttpulver, Doktor Proktors tidsbadkar och Dok-
tor Proktor och världens undergång kanske. Det är nog bäst om man 
läser de i ordning men att läsa den sista först går också bra.

En tjej från Backaskolan

Bok: Familjen Bliss hemliga bageri
Författare: Kathryn Littlewood
Rosemary (Rose) Bliss, bor med sina föräldrar och syskon. Det hela 
börjar med att föräldrarna reser bort men innan det avslöjar de 
familjens största hemlighet. En magisk kokbok. 
Barnen lovar att absolut inte röra den. Men precis 
efter att föräldrarna åkt iväg dyker en främling 
upp, moster Lilly. Det visar sig att Lilly är väldigt 
intresserad av boken och helt plötsligt är allt en 
enda röra. 
Boken var väldigt bra och det var lite udda efter-
som det handlar om en kokbok. Betyg: 5 stjärnor

 Julia Kjellgren 4B Backaskolan

Bok: Fotoalbumet
Författare: Laura Trenter
Gilberts pappa är död, han dog när Gilbert var 
fem år. Men Gilbert vill veta mer om sin pappa. 
En dag så hittar han ett fotoalbum, han tittar 
i det i hopp om att få se en bild av sin pappa 

så han får veta hur han ser ut. Men fotoalbumet innehåller bara 
konstiga bilder där man aldrig får se personernas ansikten för att de 
är antingen suddiga eller så finns de inte med på bilden. Tillsammans 
med klasskompisen Linn försöker 
Gilbert ta reda på mer. 

Den här boken var bra, jag 
tyckte speciellt om när de fick 
reda på hur allt hängde ihop. Jag 
har läst andra böcker av Laura 
Trenter och de var också bra, spe-
ciellt en bok som heter ”Puman”

 Linnea 4B Backaskolan

Bok: Dagbok för alla mina fans usla utsikter
Författare: Jeff Kinney
Det handlar om en kille som heter Greg, han skriver en dagbok. Han 
har sommarlov, det händer en massa grejer.

Greg sitter inne och spelar TV-spel hela tiden, men hans mamma 
säger att han ska vara ute. Hans mamma sa till Greg att komma till 
hennes bokklubb, det gjorde han. En person slutade för varje gång.

 Sigrid Backaskolan

Bok: Mardrömsakademien
Författare: Dean Lorey
Boken handlar om en pojke som heter Charlie Benjamin. Charlie 
är en kille som har gåvan. Gåvan är om man får en mardröm så 
öppnas en portal till landet nedan. Landet nedan är där alla mar-
drömsmonstren lever. Det finns 5 ringar. Portalen leder till en av 
ringarna beroende på vilken nivå mardrömmen är och ut kommer 
mardrömmen.

Saga Backaskolan
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HIMLEN visslar med sina ungar, snöflingor 
och snurrar i luftens smekande händer. Kylan 
har landat i vår magiska mark men det betyder 
inte att vi fryser inombords, för vi värmer oss 
med vänner och familjer. 

Att umgås med varandra ger oss hopp, 
glädje och värme. Många dekorerar gator, 
torgen, granar och affärer med lysande mång-
färgade lampor för att ge oss ännu mer glädje. 
I allt mörker kan många bli glada för att julen 
kommer och omfamnar oss med julklappar 
och jullov.

Många barn och ungdomar brukar säga att 
de inte firar jul för att de inte är kristna. Men 
sanningen är att julen firades av nordborna 
redan på asatrons tid, flera hundra år innan 
kristendomen etablerades i Sverige.

På den tiden kallades julfirandet julblot 
eller midvinterblot. Julblotet var en högtid 
som firades i slutet av december i samband 
med vintersolståndet. Vintersolståndet kallas 
årets kortaste och mörkaste dag. Efter den blir 
nätterna kortare och dagarna längre, vilket 
var det som de firade. Under julblotet offrade 
man djur till asaguden, Jólner som tack för att 
han hade väckt naturen till liv igen. 

I Iran och många andra länder brukar fa-
miljer samlas den 21/12 och fira årets längsta 
kväll som heter Yalda. I Iran firar man Yalda 
med sagor som berättas av äldre människor, 
god mat, nötter, kakor och frukt. Som ni 
förstår finns det ett samband mellan jul och 
Yalda.

I arbetet med Made in Backa nr 15 har 
våra barn och ungdomar på Backas fritidsgård 
och i Backaskolan varit mycket aktiva. De har 
kryddat det här numret med sina fina dikter, 

berättelser och intervjuer med föräldrar, 
politiker, lärare och mycket mer. 

Som vanligt är det många av barnens fina 
texter som inte fått plats i tidningen. Dessa 
kan du läsa på www.madeinbacka.se.

❦
Till sist vill jag tacka Allmänna arvsfonden, 
mina arbetskamrater på Backas fritidsgård, 
kulturkonsulenten Rosemary Larsdotter 
på kulturskolan, lärarna Mikael Jakobsson, 
Anna-Christine Myrback, Camilla Bako och 
våra underbara barn och ungdomar som har 
producerat det här numret. 

God Jul och Gott Nytt År!

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

RÄTTELSE
I intervjun med Christopher Solum-
Faeste i Made in Backa nr 14,  skulle det 
stå  ”Han tillhör folkpartiet och tar stark 
ställning emot alla odemokratiska partier 
som t ex fascister och kommunister.” 
Av misstag tog jag bort ordet kommunis-
ter och ber därför om ursäkt.
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Vad betyder det för dig att vara rektor? 
Det är ett viktigt jobb tycker 
jag. Jag har velat arbeta som 
rektor länge, så det känns kul att 
få göra det. Backaskolan är en 
jättefin och bra skola, och jag är 
stolt över att få vara rektor här! 
Sedan är själva rektorsjobbet rätt 
komplicerat så jag tror att rekto-
rer blir bra på olika saker, även 
om alla följer samma skollag.

Har du någon idol?
Jag älskar hästar och ridning och 
tycker att Angelica Augusts-
son och Rolf Göran Bengtsson 
är väldigt duktiga. I fotboll är 
det svårare, jag kan en del om 
Premier League och Champions 
League och tittar ofta på fotboll 
på helgerna, men jag har ingen 
favoritspelare just nu.

Är det roligt att vara rektor?
Ja, det är ett jätteroligt jobb, 
även om det kan vara mycket att 
göra ibland.

Vilket är ditt favoritprogram?
Just nu är det sjukhusserien 
Akuten och så gillade jag serien 
från Nya Zeeland som hette Top 
of the Lake, den gick i somras. 
Mina barn brukar säga att jag 
mest ser på brittiska dramaserier.

Kan du definiera ordet segregation?
För mig innebär det att olika 
grupper av människor, det kan 
vara av etniskt/religiöst ur-
sprung eller ha olika funktions-
hinder eller åldrar eller kön, att 
de olika grupperna inte umgås, 
bor i samma område eller gör 
samma aktiviteter. Att kanske 
någon grupp inte kan få jobb 
eller inte vill gå i eller får plats i 
vissa skolor.

Kan du definiera ordet integration?
Att människor i alla åldrar, av 
alla kön och oavsett ursprung, 
lever sida vid sida och umgås och 
arbetar och går i skola tillsam-
mans och gör det för att de är 
människor som har mycket ge-
mensamt och att de har mycket 
att lära av varandra. Då blir det 
inte så viktigt var man kommer 
ifrån eller hur gammal man är.

Hur tycker du att man ska motverka 
segregation/utanförskap?

Det är viktigt att man tänker 
över var människor ska bo, och 
att samhället ger möjligheter till 
människor att påverka hur de 
vill leva. Det är också viktigt att 
alla skolor är riktigt bra, så att 
elever i hela Sverige har möjlig-

het att utbilda sig och få jobb. 
Arbete är viktigt för de vuxna, 
alla människor mår bra av att 
känna sig behövda på olika sätt. 
Tyvärr tycker jag att lagstiftning 
är nödvändig, så som det står i 
våra lagar i Sverige, även om de 
inte räcker till alla gånger.

Hur tycker du att man ska arbeta för 
integration?

I skolan är det viktigt att alla 
elever är välkomna och att 
skolan inte diskriminerar vissa 
elevgrupper. Det är också viktigt 
att prata om vad diskriminering 
är, och vad trakasserier är, så att 
alla på en skola eller en arbets-

plats vet och helst förstår vad det 
innebär. Om man med integra-
tion menar att elever kommer 
från ett annat land eller talar ett 
annat modersmål, är det viktigt 
att visa respekt för det, och att 
man ger eleven möjlighet att 
lära sig så mycket svenska som 
möjligt och att eleven får un-
dervisning i skolämnena på sitt 
modersmål. I slutändan ska alla 
elever ges samma möjligheter, 
och det vet jag att alla rektorer 
arbetar för även om det är svårt 
ibland.

Leona, Natalie & Nakowma
4B Backaskolan

”Jag har ett jätteroligt jobb!”

Vad tycker du om politik?
Jag tycker politik är viktigt. Jag tycker det är 
viktigt att politikerna lyssnar på oss vanliga 
människor.

Om du skulle förändra någonting i ditt jobb vad skulle det 
vara då?

Mycket bra fråga. Först vill jag att klasserna 
blir mindre, cirka 20 elever i varje klass. Sedan 
hade jag velat ha fina möbler i klassrummet och 
grupprummet Jag tror man trivs bättre då. An-
nars är jag väldigt nöjd.

Hur brukar du vara mot barnen?
Det är olika, om alla barnen lyssnar, räcker upp 
handen och visar respekt mot sina kamrater och 
mig så är jag glad och lektionerna blir roliga. 
Men om barnen bråkar med varandra eller 
struntar i reglerna då blir jag en sträng fröken. 
Det är tråkigt att behöva vara sträng.

Varför valde du att bli lärare?
Jag jobbade i många år som fritidspedagog men 
barngrupperna blev så stora och jag fick problem 
med tinnitus. Då utbildade jag mig till lärare 
och det har jag aldrig ångrat.

Adishka Tari
4B Backaskolan

MIN MAMMA är 35 år och kom-
mer från Irak och Syrien. Hon 
älskar sitt jobb för att hon träffar 
många människor. Hon gör make 
up och säljer smink och parfym.

Min mamma tror på social-
demokraterna, hon tror inte på 
sverigedemokraterna.

Hon älskar indiska filmer, 
hundar och katter. Hon har en 
syster och en bror och hon går på 
bio på sin fritid.

Sandy
4B Backaskolan

”20 elever
i varje klass
skulle vara

lagom”

Min
MAMMA

KARIN Hallhagen kommer från Vänersborg och har bott många 
år i Göteborg, men nu bor hon på landet i Västerlanda. Hon är 

gift och har tre barn i åldrarna 12-19 år. Hon har katt också och 
just nu tre söta kattungar. Hon har flera nära vänner, både i Sveri-

ge och i England. Hon lyssnar mest på 80- och 90-talsmusik, men 
ibland lyssnar också på Avicii, One Republic eller Envy också.

Hon gillar indisk mat med mycket kryddor och mustiga dofter. 
Sedan älskar hon grönsaker i olika former. Hon gillar kött också, 

inte korv kanske, men lammfärsbiffar och älgstek. Fisk är också 
gott tycker hon men hon är inte så förtjust i fiskbullar.

Hon har varit rektor i snar två år. Som rektor får hon bestämma 
många saker, som schema, vilken klass som ska ha vilken lärare, 

vilka ordningsregler vi ska ha och mycket annat. Sen finns det 
mycket som hon inte får bestämma också, som läroplanen där de 

står vad eleverna i skolan ska kunna, den har riksdagen beslutat om.

Vi har intervjuat
…vår rektor Karin Hallhagen

Vi har intervjuat
…vår lärare  Camilla Bako

CAMILLA är lite över 40 år. När hon var barn så 
hade hon ingen dator eller mobiltelefon, inte 

ens ett tv-spel så hon var nästan alltid ute och 
lekte med sina kompisar. Hon bodde i ett hus på 

Hisingen med sina föräldrar och syskon. Hon har 
fyra syskon som hon tycker jättemycket om. Hon 

tycker att hon hade en bra barndom. När hon var 
liten tyckte hon att flera yrken var intressanta, till 

exempel flygvärdinna, sjuksköterska på barnavdel-
ning eller förskollärare.

Hon är lärare och trivs bra med sitt jobb för 
hon har väldigt bra arbetskamrater och alla barnen 

på skolan är underbara, tycker hon. Det hon tycker 
är roligt med sitt jobb är att det är varierande, att 

varje dag är olika. Hon tycker också om att ha 
intressanta diskussioner och lektioner med barnen. 

Det tråkiga med hennes jobb är att när barnen 
bråkar och blir ovänner, säger hon.

MIN MAMMA Sandra är snart 
36 år gammal. Hon arbetar som 
pedagog på en förskola med att 
ta hand om barn mellan 1 och 
5 år. Hon har varit servitris och 
cafébiträde i 14 år och tycker 
väldigt mycket om sitt jobb. På sin 
fritid umgås hon med sin familj 
och sina vänner. Hon tycker att 
politik är ointressant och hon vet 
inte så mycket om det.
– Politik är ett stort virrvarr av 
rika människor med dumma 
idéer, tycker hon.
Vilket parti röstar du på?

Vet ej, men det lutar åt socialde-
mokraterna.

Vad tycker du om tidningen Made in 
Backa?

Jag tycker att det är en jättebra 
tidning.

Favoritdjur?
Häst.

Isabelle 
4B Backaskolan
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bättra förskolorna och skolorna. Det handlar 
då inte enbart om husen utan också möjlighe-
terna att göra det bra i förskolorna. Vi tror att 
det är jätteviktigt att göra det bra för våra barn 
och ungdomar. Att ge våra barn en bra start i 
livet är det viktigaste vi kan göra för att se till 
att skapa ett bra samhälle långsiktig.

Tanaz Daraee
Kultan

Ingela Ferneborg (M)
INGELA Ferneborg är vice 
orförande i Norra Hi-
singens stadsdelsnämnd.

Hon är 53 år och är 
gift. År 1997 bestämde 
Ingela att bli politiker 
för att hon vill vara med 
och påverka sitt, sina 
närståendes och andra 
människors liv, så de ska 
få det bättre. Politik för 

henne är att kunna ge uttryck för vad som är bra 
och vad som är mindre bra och behöver föränd-
ras. Att vi har yttrandefrihet och demokrati och 
att vi kan få möjlighet att lyssna på dem som vi 
är till för.

Ingela arbetar halvtid som operationssjuk-
sköterska på Mölndals sjukhus och har politiska 
uppdrag andra hälften av sin arbetstid.  Hon har 
varit politiker i 15 år.

Det hon gör på sitt jobb är att läsa mycket 
papper med förslag om beslut som ska fattas. 
Hon pratar med människor som har åsikter på 
det de gör eller ska göra och sitter i många möten 
och sammanträden. Hon deltar också i kurser 
och konferenser för att lära mig mer.
Kan du säga en bra och ett dåligt minne från din barn-
dom?

Bra minne är att vi var en trygg familj med 
mamma, pappa, min lillasyster och jag, vi hade 
kul och gjorde saker tillsammans.
Dåligt minne är när man såg på TV eller läste 
om barn i andra länder som var ledsna och inte 
hade någon förälder som fanns för dem, när 
det var krig och svält.

Vad är syftet med ditt jobb?
Att jag vill göra det bra för så många männis-
kor som möjligt så att de kan få valfrihet i sitt 
liv och kunna välja själva vilken förskola eller 
skola man vill gå i, vilket transportsätt man vill 
färdas i, vilken äldreomsorg man vill ha och 
vilken läkare man vill träffa m m.

Om du fick välja mellan svenska kronor och euro, vad 
hade du valt? Varför?

Moderaterna respekterar folkomröstningen 
som genomfördes 2003 och därför är frågan 
om ett eurosamarbete inte aktuellt i dagsläget.

Songül och Azra Yagci
Kultan
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Tord Karlsson (S)
TORD Karlsson, är 
socialdemokrat och-
ordförande i stadsdels-
nämnden. 
Vad skulle ni vilja för-
ändra/Förbättra i Backa? 
Vad har ni för planer?
Det finns mycket att 
förändra och för-
bättra. Vi börjar med 

att förbättra förskolorna och skolorna. Det 
handlar då inte enbart om husen utan också 
möjligheterna att göra det bra i förskolorna. 
Vi tillskjuter nu mer pengar för nästa år så att 
det blir mer personal i förskolan. Vi är också 
den stadsdel som satsar allra mest på fritid 
och kultur. Vi tror att det är jätteviktigt att 
göra det bra för våra barn och ungdomar. 
Att ge våra barn en bra start i livet är det 
viktigaste vi kan göra för att se till att skapa 
ett bra samhälle på sikt. 

Det är mycket som kommer att hända i 
Backa under de kommande fyra åren. Vi 
har redan byggt två nya stora fina förskolor 
och detta kommer vi att fortsätta med. Vi 
kommer även att bygga nya skolor. En i Backa 
Röd och en i Lillhagsparken. Dessutom 
kommer vi att få en stor sporthall vid Selma 
Lagerlöfs torg. Vi jobbar också för att vi ska 
få ett kulturhus på Selma.

Det finns elever som är vegetarianer och som skippar 
lunchen i bamba och går runt hungriga för att det 
inte finns vegetarisk mat i skolan. Hur skulle ni kunna 
förbättra matalternativen så att barnen kan bli nöjda? 

Vad jag vet har denna synpunkt inte kommit 
fram tydligt i de matråd som finns på alla 
skolor.  Skolmaten har varit en viktig fråga 
för oss i nämnden och för den styrande 
majoriteten. Att ha lokala tillagningskök är 
en sådan fråga som varit prioriterad. Att ha 
fler maträtter är ingen självklar fråga utan 
något som vi fått slagits för. Förbättrade 
salladsbord borde vi kunna åstadkomma på 
fler skolor.

Några av politikerna som bestämmer i Norra Hisingen

Skolan har inte oftast råd med skolvärdar. Tycker ni inte 
att man borde lägga mer pengar på skolvärdar?

Det är rektorns uppgift att prioritera i sin 
budget vilken kategori av anställda som han/
hon vill lägga pengar på. Det är inte politi-
kens roll.

Det finns föräldrar som inte kan hjälpa barnen hemma 
med läxorna. Tycker ni inte att alla skolor behöver ha 
läxhjälp?

Ja, vi tycker att alla skolor ska erbjuda läx-
hjälp. De som inte gör det bör ordna detta.

Hur tror du det kommer gå för er?
Vi är övertygade om att det kommer att gå 
bra i valet.

Tanaz Daraee
Kultan

Dragana Todorovic (S)
DRAGANA Todorovic, 
är socialdemokrat och 
ersättare i stadsdels-
nämnden. Hon är 38 
år och invandrade till 
Sverige 1994 från före 
detta Jugoslavien. 
– Så jag har bott i 
underbara Sverige i 19 
år. Dragana jobbar som 

undersköterska i hemtjänsten i Backa. Hon 
gillar sitt jobb för att hon har underbara kol-
legor som kan ge och ta emot glädje på samma 
sätt som hon. Hon tycker att det är roligt att 
träffa nya människor och göra deras vardag 
meningsfull. 
Hon började som fritidspolitiker för tre år 
sedan för att hon tycker att det är viktigt att 
vara med och påverka beslut som berör oss alla 
i samhället. 
Vad tycker du inte om med ditt jobb?

Det enda med mitt jobb som är lite tråkigt är 
våra arbetstider inom hemtjänsten samt att vi 
har lite fritid.

Vad betyder segregation för dig?
Ordet segregation kommer från latinet som 

betyder separera eller avskilja. För mig finns 
segregation i flera geografiska områden där 
skillnaden i livsvillkor är stora mellan män-
niskor som har olika etniska tillhörighet, reli-
gion, hudfärg, hög- eller låginkomsttagare, 
svenskfödda invånare eller utrikesfödda, 
unga eller gamla. Så länge vi inte har samma 
möjlighet och ett samhälle som inte bygger 
på alla människor lika värde kommer vi bara 
att ha en utökad segregation.

Vad betyder integration?
Integrera kommer också från latinet. Det 
betyder ”att göra hel”. 

Hur tycker du att man ska motverka segregation/utan-
förskap?

Ökad kunskap, tillgång till jobb, kultur och 
en fungerande bostadspolitik. Alla vi behövs 
och vi ska vara synliga. Vissa människor 
saknar kunskap och vilja att ta sin plats, men 
samhället ska erbjuda även de en möjlighet 
att vara med, precis som alla med mycket 
kunskap.

Hur tycker du att man ska arbeta för integration?
Att de som bor här ska ha lika möjligheter till 
delaktighet i samhällslivet. Våra olikheter ska 
vara en tillgång till ett väl fungerande sam-
hälle. Och vi får inte glömma när vi pratar 
om samhället, att det faktiskt är människor 
det handlar om.

Marcus, Sibela och Adishka
4B Backaskolan

Bahman
Esmailnejad (S)

BAHMAN Esmailnejad 
är socialdemokrat 
och ersättare i Norra 
Hisingens stadsdels-
nämnd.
Vad skulle ni vilja förändra/
Förbättra i Backa?
Det finns mycket att 
förändra och förbättra. 
Vi börjar med att för-

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen är utsedd av kommunfullmäktige och består av 11 

ordinarie ledamöter och 11 ersättare. De är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter sitt 

politiska uppdrag vid sidan av sitt arbete.

Stadsdelsnämnden bestämmer i frågor som rör bibliotek, förskola, grundskola, individ- 

och familjeomsorg, fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre. 

Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen och tillsammans med organisationer, fören-

ingar och enskilda främja goda miljöer i stadsdelen.

Stadsdelsnämnden sammanträder en gång i månaden. 

På det här och nästa uppslag  intervjuar vi nio av politikerna som är med i nämnden.
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Linus Glazelius (S)

LINUS Glazelius är so-
cialdemokrat och ersät-
tare i Norra Hisingens 
stadsdelsnämnd
Vad skulle ni vilja förändra/
Förbättra i Backa?
Socialdemokraterna 
vill att alla människor, 
oberoende storleken på 
sina föräldrars plånbok 

ska ha möjlighet att göra vad de vill med 
sitt liv. Därför vill vi satsa ännu mer på att 
förbättra Backas förskolor och skolor. Alla 
ska kunna få en bra utbildning. 

Tycker ni att alla skolor behöver ha läxhjälp?
De borgerliga vill att man ska kunna köpa 
läxhjälp med hjälp av RUT-avdrag. Det 
innebär att bara de som har råd får stöd. För 
mig är läxhjälp något som ska finnas till för 
alla – och framför allt för de som behöver det 
bäst. Vi vill också att alla unga ska ha något 
att göra på fritiden, därför satsar vi på en 
ny sporthall i Backa. Glöm inte att rättvisa 
skapar frihet och att julen är röd!

Tanaz Daraee
Kultan

 Johan Svensson, (V)
JOHAN Svensson 
är ledamot i Norra 
Hisingens nämnd och 
är med vänsterpartiet. 
Han är 31 år. Han har 
varit fritidspolitiker i 
nästan tre år.

Hans uppgift är att 
ha en bra kontakt med 
skolornas elever och 

ungdomar på fritidsgårdarna för att se vad de 
tycker är viktigt i skolan eller på gården. Han 
ska också hålla koll på lärarna och höra vad de 
tycker om skolan. Sedan har de massa andra 
områden också. Politik för honom är olika 
människor som kämpar för olika intressen. 
Rika människor som tjänar på en blå politik 
och vanliga människor som tjänar på en röd. 
Han är med i vänsterpartiet för att han tror på 
rättvisa. 

– Jag är politiker för att försöka förändra 
samhället. Människor är lika mycket värda 
oavsett om de är rika eller inte, om de är män 
eller kvinnor. I dagens samhälle far väldigt 
många barn illa eftersom deras föräldrar inte 
har något jobb. Det gör mig arg och jag känner 
att jag måste försöka ändra på det. 

Vad tycker du om ditt jobb?
Att vara fritidspolitiker är omväxlande och 
ansvarsfullt. Varje år bestämmer vi om vad 
nära två miljarder kronor ska gå till, så det är 
många saker att ta ställning till.

Är det kul att vara politiker?
Oftast är det kul. Många blir glada när vi till 

exempel ser till att skolan renoveras och en ny 
fritidsgård kommer på plats. Men ibland måste 
vi fatta beslut som gör folk både ledsna och 
arga, då är det inte så roligt.
Kan du definiera ordet segregation?

En slags åtskillnad av folk som är dålig för 
samhället. Det finns olika grupper som är seg-
regerade. Oftast pratar man bara om de med 
en hög arbetslöshet och där många får social-
bidrag, men de grupper som är mest segrege-
rade är faktiskt svenskar i rika områden som 
Billdal och vissa delar av Torslanda. Där bor 
nästan bara svenska människor från samma 
samhällsklass. Prata om att vara segregerade!

Kan du definiera ordet integration?
När man blandar upp samhället. Rika och 
vanliga människor bor i samma område och 
deras barn går på samma skola.

Hur tycker du att man ska motverka segregation/utan-
förskap?

Se till att människor får jobb. Bygga billiga 
hyresbostäder i områden där det idag bara 
finns villor. Ta bort privatskolorna så att alla 
barn kan gå i en gemensam skola och träffa 
elever med andra bakgrunder än den man 
själv har.

Hur tycker du att man ska arbeta för integration?
Genom att anställa fler människor i kommu-
nen och bygga flera hyresbostäder med låga 
hyror. Sedan är det viktigt att satsa mycket 
pengar på utbildning och språkundervisning 
för dem som behöver det.

Husdjur?
Hunden, Tyko som är en Rottweiler och ett 
akvarium med några fiskar också.

Fritiden?
Går ut med hunden, tränar och spelar en del 
dataspel.

Hermella och Lisa
4B Backaskolan

Arto Niskala (M) 
ARTO Niskala är ersät-
tare i Norra Hisingens 
stadsdelsnämnd. 
Han kom till Borås  
från Finland med 
sina föräldrar 1968. 
Familjen flyttade åter 
till Finland 1975 men 
Arto flyttade tillbaka 
till Sverige och Göte-

borg 1980. Arto är gift och har två barn och tre 
barnbarn. Han har en tonårspojke hemma som 
snart fyller 15 år och just nu håller på att välja 
gymnasielinje. 

Arto har avlagt magisterexamen i socialt 
arbete på Göteborgs Universitet. Som ung 
drömde han om ett uniformsarbete. Han sökte 
bl a till polishögskolan men kom inte in. 

Han arbetar som verksamhetschef i äldre-
omsorgen och för den kommunala hälso- och 
sjukvården i Öckerö kommun. 
Om du skulle bestämma vad skulle du ändra på?

Det finns givetvis mycket jag skulle vilja 
ändra på. Det är just därför jag har valt att 
engagera mig som fritidspolitiker. Bl a vill jag 
att alla barn som lämnar skolan i Göteborg 
har godkända betyg och kan välja gymnasie-
linje efter eget intresse. Jag vill även ändra på 
den segregation som finns i Göteborg. Det 
är alldeles för stor skillnad på levnadsvillkor 
mellan olika delar av staden. 

Har du någon gång gjort en tidning?
Jag har inte haft möjligheter att göra en tid-
ning. Dock har jag gjort informationsblad 
och broschyrer vilket har varit roligt.

Vad vill du jobba med när du blir äldre?
Jag vill fortsätta att arbeta inom socialt 
arbete även i framtiden. Kan tänka mig att 
jobba som förvaltningschef om några år.

Hur känns det att jobba som politiker?
Att jobba som politiker är roligt och givande 
arbete. Som fritidspolitiker har jag alltid 
ont om tid och inte hinner engagera mig så 
mycket som jag skulle önska. Det är ibland 
svårt att kombinera det politiska uppdraget 
med krävande heltidsarbete. 

Vad jobbar ni med som politiker?
Vi fattar beslut om vad förvaltningen ska ar-
beta med. Vi beslutar om hur resurserna ska 
fördelas inom verksamhetsområden i förvalt-
ningen. Vi granskar även tjänstemännens och 
personalens arbete och följer upp resultatet. 
Vi försöker se till att befolkningen har det 
bra inom nämndens upptagningsområde. 

Vad kan ni göra för att barn inte ska bli mobbade?

Ingen ska behöva bli mobbad i skolan. Det är 
något som vi alla politiker ser allvarligt på. 
Alla lärare behöver utbildning så att de kan 
synliggöra mobbningen. De behöver också 
bra verktyg för att kunna förebygga mobb-
ning. Framförallt är det oerhört viktigt att 
agera omgående när någon mobbas. Det är 
också viktigt att skolan kontaktar föräldrar 
i tid och informerar om situationen i skolan 
så att även föräldrar kan göras delaktiga i 
förebyggande insatser. Vi politiker behöver 
lyfta upp frågan regelbundet och säkerställa 
att tjänstemännen uppmärksammar mobb-
ningen och att det finns tillräckligt mycket 
resurser att jobba med förebyggande insatser.

Har du varit med i någon film?
Nej, jag har aldrig varit med på en film. Det 
skulle säkerligen vara roligt.

Är du rädd för något? Vad?
Miljöförstöringen gör mig rädd. Jag är också 
orolig för det ökade ”gängvåldet” i Göteborg. 
Jag tycker att det är sorgligt att ungdomar 
fastnar i destruktiva grupperingar utan 
någon framtidstro. Ungdomar behöver en 
framtidstro och det får man genom bra 
utbildning som leder till arbete. 

Natalia Slonecka, Adishka Tari, Wilma 
Johansson och Fatou Danso (ej på bilden)

Kultan

Soili Brunberg (MP)
SOILI Brunberg är 
miljöpartist och andra 
vice ordförande i 
Stadsdelsnämnden.

Soili har jobbat 
bland annat som lära-
re och skolledare mm. 
Hon har en vuxen son. 
Nu jobbar hon bara 
med politik. Hon gil-

lar sitt jobb och har jobbat med politiken i 12 
år. Hon får inte bestämma ensam i sitt jobb för 
i nämnden diskuterar de sig fram till gemen-
samma beslut. Det är så demokrati fungerar.

När Soili var liten hade en massa olika 

tankar om vilka jobb skulle hon ha i fram-
tiden, till exempel designer. Men hon skulle 
absolut inte jobba på bank eller bli lärare eller 
politiker.
Är det roligt att vara politiker?

Inte alltid, men tillräckligt roligt för att jag 
vill fortsätta.

Kan du definiera ordet segregation?
Det är ju inte så enkelt. Jag skulle vilja säga 
så här, om lika (etnicitet, språk, ekonomi) 
människor bor på samma område utan att ha 
kontakt av andra med andra människor som 
har annorlunda erfarenheter och möjligheter 
och förväntningar.

Kan du definiera ordet integration?
Integration är tvåvägskommunikation mel-
lan människor. Förståelse och direkt kontakt 
mellan olika grupper på grupp-och individ-
nivå. Det är inte att anpassa sig på majorite-
tens villkor (=assimilation).

Hur tycker du att man ska motverka segregation/utan-
förskap?

I skolan, där alla elever går skapar man goda 
förutsättningar för integration. På arbetsplat-
ser och utbildningar där människor träffas, 
föreningslivet.

Får du säga vad du tycker och inte tycker?
Ja! Det får jag!

Favoritmusik?
Både visor, rock och klassiskt!

Språk?
Finska, tyska, engelska och lite franska och 
estniska!

Favorithusdjur?
Vår hund Jax!

Idol?
Nej, det kanske jag hade när jag var barn.

Favoritprogram?
Om ni menar i TV, så har jag ingen favorit, 
men försöker hinna se nyheter en gång varje 
dag.

Timnata, Medina och Nikolai
4B Backaskolan

Toni Orsulic (M)
TONI Orsulic är leda-
mot i Norra Hisingens 
stadsdelsnämnd.

Han är 39 år, 
född och uppvuxen 
i Göteborg. Större 
delen av sitt liv har 
han bott på Hisingen. 
Han är ogift och har 
inga barn. Han blev 

politisk aktiv för ungefär 15 år sedan. Politiker 
är han på sin fritid, på dagarna arbetar han 
som målare.
Vad kan ni som politiker förändra i skolor och fritids-
gårdar?

Som politiker på stadsdelsnivå har man 
ansvar för verksamheten både i skolan och 
på fritidsgårdar. Man fördelar hur stor del av 
pengarna som stadsdelen får av Göteborgs 
stad, som ska användas till skolan och fri-
tidsgårdar. Vi ska också följa upp och stödja 
verksamheten så att lärare, rektor och annan 
personal kan göra sitt arbete. Så att barnen 
och ungdomarna har en bra skola, där man 
kan lära sig och få kunskap.

Är det jobbigt att vara som politiker?
Både ja och nej. Nej, för jag tycker politik 
är roligt och intressant. Samtidigt som man 
bidrar med en insats till samhället. Jag anser 
också att det är viktigt hur och på vilket sätt 
vårt samhälle fungerar. Ja, för man måste läsa 
sig in sig på frågorna och kunna förstå sam-
manhanget mellan olika funktioner och det 
kan ta mycket tid. Samtidigt som man måste 
ta beslut som en del människor inte gillar och 
då händer det att de blir upprörda och arga 
och uppför sig på ett sätt som inte är okej.

Vad är din favoritbok, film och mat?
En av mina favoritböcker är Liftarens Guide 
till Galaxen. Favoritfilm får jag säga Life of 
Brian. När det gäller mat så har jag inte nå-
gon favoriträtt, men jag gillar thaimat ganska 
mycket.

Marwan Ouadi
Kultan

Några av politikerna som bestämmer i Norra Hisingen
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DET HELA BÖRJADE den där dagen 
när Petra och hennes familj flyt-
tade från Finland. De åkte tidigt 
på morgonen från Finland och 
kom till Sverige sent på kvällen. 
När de hade packat upp så gick 
Petras pappa Eero ut på en prome-
nad. Men när Petra skulle gå och 
lägga sig så hade Eero inte kommit 
tillbaka. När hon vaknade så var 
han fortfarande borta. Nu började 
Petra och hennes mamma Merja 
bli oroliga.

De ringde till polisen och när 
polisen kom undrade de om inte 
Petra skulle vara i skolan. Då blev 
det fart  på Petra och Merja. 

Petra fick skjuts av polisen till 
skolan. När de kom fram hade 
redan fösta rasten börjat. Alla 
barn sprang fram till Petra och 
polisbilen, och frågade: Vem är 
du? Varifrån kommer du? Kan 
du svenska? Är din mamma eller 
pappa polis?

Då kom en lärare fram och 
sade, du måste vara Petra? Petra 
nickade och då ringde det in. Alla 

Livet utan pappa

barn sprang iväg utom Petra och 
läraren. De gick lite sakta och 
pratade samtidigt. När de kom in i 
klassrummet fick Petra presentera 
sig och säga var hon kom ifrån. 

Sedan svarade hon på frågor. Hon 
fick välja sin plats. Hon märkte att 
det fanns en pojke som inte hade 
sagt någonting så hon pekade och 
gick och satte sig bredvid honom. 

Deras fröken som hette Linda 
sade att hon kunde sätta sig där 
bredvid Peter. Hon upptäckte 
snart att Peter var blyg.

Kapitel 2
Deras första dag i skolan var 
ganska bra och nästa, och nästa 
o.s.v. Hon lärde snart känna Peter. 
De hade mycket gemensamt. Men 
hennes pappa hade fortfarande 
inte kommit tillbaka. Nu hade 
det gått ett år och Eero hade inte 
kommit tillbaks. Hon var på väg 
hem, när hon kom hem så satte 
hon sig i soffan och tittade på tv. 

Efter en stund knackade det på 
dörren och där stod…

Fredrika Keybro
4A Backaskolan

Man måste kämpa!
EN DAG NÄR JAG VAKNADE var jag lite arg. Jag var arg för att många 
människor är brottslingar. Tänk om nästan ingen var brottsling, inga 
dåliga nyheter och bara bra. Om man bara kunde säga stopp. Men så 
enkelt är det inte, man måste kämpa men det gör inte alla till exempel 
för att de inte har möjligheten att göra det.

Julia Blazevic
Kultan

Berättelser

WISSAM Morabet är 18 år och 
kommer ifrån Marocko. Han är 
född 13 juni 1995 och är 187 cm 
lång. Han har fyra bröder och två 
systrar. Wissam går på Plusgym-
nasiet och vill bli kampsportare 
och snickare. Han har tränat 
olika kampsporter i sju år, t ex 
boxning, kickboxning, thaibox-
ning och MMA och annat. Han 
är mycket intresserad av är brasi-
liansk jiujitsu men den sport han 
har hållit på mest är thaiboxning. 

– Jag ska vara med i VM år 
2014. Det känns bra och jag är 
taggad för det.

Han tror på sig själv och hop-
pas på många bra motståndare.

Wissam har spelat teater och 
var med i föreställningen Run for 
your Life. Han har också medver-
kat i två filmer. En heter Genvä-
gar och gjordes tillsammans med 
ungdomshandledaren Homeira 
Tari och ett antal ungdomar från 
fritidsgården Kultan.

Favoritfilm: Ip-man.
Favoritmat: Pizza från Backa.

Adis Basic & Bato Baftijar
Kultan

Wissam siktar påVM

11

Dansa
Dansa för apor
Dansa för lejonen
Dansa för björnen
Jag gillar att dansa

Brandon
Kultan

Kärleken
Förlåt att jag rodnar och ler mot dig ibland
Förlåt att jag skrattar och fnissar lite grann
Förlåt att jag är jämt där du är
Men det är så man är, när man är kär

 Inessa Esbjörnsson Kulina
4B Backaskolan

Skjut
Skjut mig i benet
Skjut mig i armen
men du kommer aldrig
komma åt mitt hjärta utan nyckel

Wilma
Brudbergsskolan

Kärlek
Kärlek är det som gör en glad
Kärlek tar en plats i livet
Kärlek finns alltid där
Om du är arg, ledsen eller glad
så är den med dig på färden överallt i världen,
så finns det lilla extra med i färden
Kärleken är här i världen,
det finns inget annat som får dig gladare i världen

Miljonären
4A Backaskolan

Min BFF Inessa
Min BFF är den snällaste i hela världen
Hennes ögon glittrar i solskenet
När du är där borta och ropar mitt namn,
så är mitt hjärta lyckligt
Ditt namn är det finaste namn jag hör

 Adishka Torabzade Tari
4B Backaskolan

Dikter BAC A
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Vintern
Vinter är här igenDet är dags för jackor och mössorVarm choklad är gott på vinternOch att köra snöbollskrig 

Ida Svensson4B Backaskolan

Regn och sol
När regnet öser och himlen är grå,
sitter jag själv i en liten vrå
När solen den sköna,
sticker fram bakom molnen,
tittar jag ut från garderoben
Jag springer till hallen med mössan på
och vill aldrig tillbaka till min lilla vrå

Julia Kjellgren
4B Backaskolan

Min dröm
NÄR JAG blir stor vill jag bli fotbollsspelare. 
Jag vill spela i Arsenal. Jag vill ha massa 
pengar när jag blir fotbollsspelare. När jag får 
pengar tänker jag försörja mig, min familj och 
köpa bilar och stora hus. Om detta ska hända 
måste man träna och lyssna på tränaren.
Det var när jag började i 1:an som jag började 
träna fotboll. Då började jag också drömma om att bli fotbolls-
stjärna.

Marwan
Kultan

Döden i släkten
DET VAR EN GÅNG en tjej som hette 
Violetta. Hon hade precis flyttat till 
Las Vegas. Violetta och hennes pappa 
Fredrik hade bokat rum på ett hotell. 
När de skulle checka in så hade det 
blivit ändrat så att de var tvungna att 
ta rum 13 och inte rum 17. När de 
kom in var de båda trötta, och de sov 
till klockan 8 på morgonen. Violetta behövde gå och skölja ansiktet. 
Då hörde hon att det var någon som gick in i rummet. Hon gick 
ut ur badrummet och såg att det var någon med mask som dödade 
hennes pappa! Violetta sprang ut ur hotellrummet till sin farmor och 
berättade vad som hade hänt. Och då kom farfar in och dödade båda. 
Sedan efter det kom alla i släkten. Då dödade farfar alla och sig själv. 
Det visade sig att farfar Olle hade psykiska problem i hjärnan.

Andrea Bahmani
4B Backaskolan

Min värsta dag
DET VAR EN DAG som var min värsta dag. Alla retade mig för att det 
hade spridits rykten om att jag hade köpt godis på Netto. Så  när 
jag sprang hem från skolan så sade fröken att några skulle följa efter 
mig. Sedan sprang jag hem och efter det så ringde de på dörrklock-
an. Då bjöd jag in dem och vi åt chips. Sedan sprang vi till skolan. 
Den snällaste fröken blev arg och sade att de ska lyssna på fröken.

Anonym
Backaskolan

Julkort: Alin
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SIMON VAR UTE och 
gick med sin hund. Då 
hörde han polisen och 
han följde efter. Han såg 
någon springa ut från ett 
museum med en stor dia-
mant. Poliserna följde efter 
men tjuven var borta. Då 
sprang han förbi, till fönst-
ret och såg tjuven springa 
förbi. Då ropade han: 
– Mamma! Pappa! Där är 
tjuven! Titta han tappade 
något, det är ett kvitto 

och det står att han köpt 
ett gevär. Han tappade 
något mer, ett bankkort. 
Det står att han heter 
Jonas Karlson. Han bor på 
Filmgatan 50.

Nästa dag gick han 
till Filmgatan 50 och 
knackade på. Dörren 
öppnades. 

– Vad vill du din 
snorunge?

– Jag vill…
Så stängdes dörren med 

en smäll innan Simon 
hann säga något. Han 
tittade in hos grannen. 
Knack knack.

– Hallå, hej! Din 
granne vill inte släppa 
in mig, han har stulit en 
diamant. 

– Oj! Kom in om du 
vill.

– Tack. Vad finns 
bakom den dörren?

– Ingenting, svarade 
grannen. 

– Jag går och kollar, 
sade Simon. Och när han 
öppnade så var diamanten 
där.

– Du är diamanttju-
ven!

– Du har rätt!
Och så sprang tjuven 

ut. Simon ringde polisen. 
– Bra att du hittade 

tjuven, sade polisen.
Lukas Ruokolahti

4A Backaskolan

DET KNACKADE på dörren, fröken 
öppnade och ropade:

– Emmy och Natalie kom! Ett 
filmteam letar efter er.

Regissören kom in i klassrum-
met och gick bland alla bänkar 
och letade upp Emmy och Natalie. 
Regissören frågade vem som var 
Natalie och Emmy, alla tjejer 
räckte upp handen nästan. Fröken 
svarade att det var de som inte 
räckte upp handen. Regissören tog 
med oss och mamma till filmstu-
dion.

Där fick vi reda på att vi skulle 
vara med i en film som hette ”Vårt 
liv”.

I filmen ska vi vara huvudper-
soner. Mamma kollade på för skojs 
skull. De två första timmarna fick 
vi göra i ordning oss, sedan kom 
regissören och sade att det kom-
mer en tjej som heter Lin som ska 

Filminspelningen

Sk
o

tj
u

ve
nJAG SATT vid köks-

bordet och gjorde 
läxorna. Jag hade 
precis börjat 6:an 
så jag hade ganska 
mycket läxor. Våffel-
lukten spred sig i hu-
set, jag älskar våfflor. 
Mamma gjorde det 
alltid första dagen 
varje termin. 
– Hur var det i skolan idag 
Molly? frågade mamma. 
– Bra! sade jag. 
Då började våfflorna lukta 
bränt och mamma sade:
– Oj då! 
När jag hade ätit färdigt 
gick jag in i mitt rum och 
började med historialäxan 
på min laptop som jag 
gjorde varje torsdag. Då 
videochattade min bästa 
vän David med mig och 
det första jag lade märke 
till var att det såg ut som 

en bomb hade 
slagit ner hemma 
hos honom. 
– Vad har hänt? 
frågade jag.
– Det har varit 
inbrott hos oss.
Jag började 
skratta för jag 
blev så chockad. 
– Vah! skrek jag. 

– Det handlade om 
en inbrottsmästare på 
nyheterna, sade David och 
verkade helt oberörd av 
att nästan allt värdefullt i 
hans hus var stulet.
– Är du galen?
– Vadå?, sade David.
 – Jag kommer över på 
direkten, sade jag. 
Mamma blev jätteförvå-
nad när jag sprang nerför 
trappan och drog på mig 
jackan och mössan. 
– Jag ska till David, sade 

jag och gick ut. 
Det var i mitten av 
december och det hade 
snöat hela dagen så det var 
väldigt kallt. Jag bodde i 
ett litet samhälle utanför 
Stockholm så jag tog 
cykeln och cyklade snabbt 
till andra sidan stan. Jag 
var van vid att göra det. 
När jag var framme stod 
David påklädd vid dörren 
och väntade. 
– Hej!
– Hej, sade jag. 
– Ska vi gå och dricka 
varm choklad på Lollos?
– Visst, sade jag.
Lollos var vårt café. Vi 
gick ner dit och David 
bjöd på en kopp choklad. 
Vi pratade om inbrot-
tet, sedan gick vi hem 
till honom och kollade 
efter ledtrådar. Vi hittade 
en sko som var nästan lika-

dan, men den visade att 
tjuvens sko hade en ner-
sliten klack. I tidningen 
stod en till rubrik: Ett hus 
i Jönköping, stort inbrott 
allt är stulet! Jag tyckte 
bara att det kom mer och 
mer rubriker. 
Jag och David hittade fler 
ledtrådar som vi för-
sökte sätta ihop men det 
var omöjligt, ingenting 
stämde. 
Vi gick till polisstationen, 
den var väldigt liten här i 
vår by. Vi gav polisen alla 
ledtrådar vi hade hittat 
och sedan gick vi hem till 
mig. Jag plockade fram 
en liten ryggsäck med tre 
ficklampor, en kikare, en 
kamera, ett antecknings-
block, några pennor och 
ett suddgummi. Vi såg en 
krossad fönsterruta och 
avspärrningar så vi gick in 

och hittade ett fingerav-
tryck som vi tog kort på 
och gav till polisen som 
tackade oss. Vi hittade  
också ett körkort. Vi gick 
in på nätet och med hjälp 
av körkortet hittade vi alla 
fakta som behövdes, och 
då föll alla bitar på plats. 
Jag förklarade för David 
om stölderna och tillsam-
mans listade vi ut att 
tjuven tänkte göra inbrott  
i min grannes hus också. 
Så vi ringde till polisen 
och de väntade utanför, 
och det gick bra. Vi tog 
fast tjuven och det bästa 
av allt, min granne var 
bortrest så hon fick aldrig 
reda på någonting.

Felicia Elm
4A Backaskolan

De tappade 
bort sig 
DE HADE gått vilse i skogen. Men 
till slut kom de till en stad. De vis-
ste inte vad staden hette. De kom 
fram till ett hus och knackade på 
dörren. Det kom ut en gammal 
tant. Habib och Aziz skrattade. 
Sedan sade tanten:

–Varför är ni här?
Då berättade Aziz att deras 

pappa körde i skogen med en bil 
och så kraschade de mot ett träd. 
Deras pappa flög ut genom fönst-
ret och dog. 

De hade vattenpistoler i fickan. 
De tog fram dem och sköt tanten 
i ansiktet. Då tog hon sin käpp 
och började slå Aziz.  Det blev en 
fight. Habib tog käppen och slog 

henne på ryggen och sedan tog de 
hennes mobil och stack därifrån. 

Det var natt, Habib och Aziz 
gick till en korvkiosk, det var 
ingen där. Aziz såg att dörren var 
öppen och sade till Habib: 

– Kom!
De gick in i kiosken och såg 

kassaapparaten. De tog pengarna 
och maten, de tog allt. De tog 
fram mobilen och ringde efter en 

taxi. De väntade och väntade. Till 
sist kom taxin. Chauffören frå-
gade var de bodde och de svarade:

– I Backa, på Sagogången 14.
När de kom fram frågade 

chauffören om de hade pengar. 
De sade ja, det kostade 45 kr och 
de hade 100 kr. De betalade och 
sedan gick de hem.

Nermin Ceric & Luka Pranjic 
4A Backaskolan

Diamant-
stölden

vara vår assistent. 
Nu skulle vi börja filma. Det 

började med att vi skulle gå från 
torget och prata med varandra. 
Det blev fel och fel men till sist 
blev det rätt. Det tog fem till sex 
timmar. 

Vi gick och lade oss nu, för nu 
var det sent efter en hel dag med 
film. Emmy sa att det kommer att 
vara tuffare imorgon.

När vi vaknade nästa dag 
började vi med en stor härlig 
frukost. Men vi fick skynda oss för 
klockan tio skulle vi börja filma. 
Vi fick våra repliker. Natalie fick 
en jättesvår så att hon fick byta 
replik.

Vi fick ha på oss lite somriga 
kläder för det var sommar i fil-
men. Dom råkade ta fel storlek till 
Emmy, de gav henne storlek 128-
134 men hon har storlek 152-158 
så hon fick ett par andra.

Då sa regissören att Lin ska 
vara med oss lite. I denna scenen 
skulle hon hämta våra skor i sko-
affären men hon vägrade så hon 
gjorde så vi fick göra om scenen 
igen i 2 eller 3 timmar minst, som 
Lin förstörde. Vi blev klara, till 
sist och då skulle vi äta. Men Lin 
kom före oss så hon tog nästa all 

mat. Vi var hungriga, vi fick ju 
bara pyttelite mat!

Vi skulle filma igen, i denna 
scen skulle Emmy gå på fest men 
Natalie fick inte gå så de bråkade, 
i filmen. Klockan var fem och vi 
hade bara gjort tre scener och vi 
skulle filma till klockan åtta så jag 
tror vi bara hann med en scen till.

Nu skulle vi sova, vi hade bara 
en dag kvar för att göra klart fil-
men. Nu har det gått en hel vecka 
och vi har gjort mer än halva 
filmen, men om Lin inte var med 
skulle vi vara klara nu! Varför 
skulle Lin vara så elak? Varför? 
Hon är med i en film så varför vill 
hon förstöra?

Nu var det morgon, vi skulle 
vakna klockan fem för vi skulle 
skynda oss till frukosten så vi 
hade lite tid kvar innan vi skulle 
börja filma klockan åtta. Emmy 
råkade vakna klockan sju så vi 
skyndade ihjäl oss. Filmteamet 
hade redan kommit, Vi väntade 
bara på Lin. Tänk om hon gör så 
med mening?! Då borde vi säga 
till... Men Emmy var rädd att 
hon skulle bli kallad för ”skvaller-
bytta” så vi sa ingenting. Nu kom 
Lin, klockan var tio. Hon kom 
två timmar försent och regissören 

brydde sig inte. Vi skulle göra de 
tre sista scenerna och de var fak-
tiskt roliga. Nu var filmen klar. 

Imorgon ska vi se på filmen 
men först ska vi hälsa på klassen. 
Nu fick vi reda på att vi skulle göra 
en ny film i januari, den skulle 
handla om att vi var små söta 
flickor. 

Nu skulle vi sova. På morgonen 
därpå så fick vi åka med limou-
sine till skolan för att hälsa på 
våra klasskompisar lite för vi ville 
säga hejdå för vi skulle börja i en 
filmskola morgonen efter… Nu var 
vi trötta.

– Nu har vi förändrat våra liv! 
sa Emmy.

Mamma sa att imorgon efter 
skolan ska vi gå på bio och se vår 
film. Nu sov alla. Natalie drömde 
om hur filmen skulle bli. Nu var 
det morgon och vi var spända på 
hur det skulle bli i den nya skolan. 
Det var kul i skolan, nu var skolan 
slut och vi skulle gå på bion. 
Filmen var jättebra tyckte vi och 
mamma. Nu sa mamma att vi ska 
gå hem och mysa. Vill ni veta vart 
vi ska flytta tjejer?! Los Angeles...

Emmy Almqvist
Natalie Popova

4A Backaskolan

INGET VAR SOM FÖRR 
när stadens mest älskade 
artist blev kidnappad. Jag 
och min bästa vän hade 
inget att göra, men då kom 
Gloria och sade:

– Har ni hört?
– Vad?
– Att Kevin Karlson 

har blivit kidnappad!
– Vah?! sade vi samti-

digt.
– Vi måste hitta ho-

nom, sade jag.
– För vi är detektiver, 

sade min bästa vän.
– Det där låter som en 

bra idé. Jag kanske kan 
vara med, sade Gloria.

– Okej, sade vi.
– Kom så går vi till 

brottsplatsen, men först 
ska jag gå hem och hämta 
en grej som kanske kan 
hjälpa oss, sade Gloria.

Nu är vi på brottsplat-
sen. Gloria hade en jätte- 
konstig grej som jag och  
min bästis inte visste vad 
det var. Vi frågade inte vad 
det var för grej, men det 
hjälpte oss mycket. Första 

ledtråden var ett brev, 
och så hittade min bästis 
en penna som det stod 
A. L på. Vi visste bara en 
person som började på A 
och efternamnet började 
med L, Allan Leron! Vi 
plingade på hans dörr.

– Vad vill ni? Frågade 
han. Han älskaR Kevin 
mer än någon annan som 
jag känner.

– Vi hittade en penna 
som det står A.L på, och 
jag tänkte att det här är 
kanske din penna?

– Och du sade att du 
var på konserten, sade min 
bästis.

– Ja, det är sant, men 
jag blev försenad till kon-
serten, så när jag var där sa 
alla att han var borta så vi 
fick pengarna tillbaka och 
gick hem jättebesvikna.

– Okej, det var tråkigt 
att höra, sade Gloria

– Vi ska gå nu, hejdå 
tack för hjälpen!

Nästa dag stod det i 
tidningen: ”Kidnapp-
ningen av Kevin Karlson 

har blivit mer förvirrande. 
Först slocknade ljusen så 
var han borta. Publiken 
blev stel av spänning, de 
trodde att det var ett av 
hans trick men han kom 
aldrig tillbaka. Konserten 
avslutades och publiken 
fick pengarna tillbaka.”

– Men vänta nu lite, 
sade jag till Gloria och 
min bästis.

– Vadå, sade de.
– Allan är mästare på 

att släcka ljus, alltså utan 
att trycka på knappen.

– Ja, det är sant och så 
har han alltid velat ha en 
kändis som en vän.

– Han kanske har gjort 
det för att de ska bli vän-
ner, sade jag.

– Men vem blir vän 
med någon som har 
kidnappat honom, sade 
Gloria.

– Vi måste gå till ho-
nom igen och undersöka 
utan att han vet.

Nu var vi i hans träd-
gård.

– Kolla! Ett källarföns-

ter är öppet, ”mm” hördes 
från det.

– Jag hörde något, sa 
Gloria.

När vi kollade in så var 
han där, Kevin Karlson!

– Vi måste hjälpa 
honom, sade jag

Vi knöt loss knutarna 
medans min bästis ringde 
polisen. 

– Åhhh nej, någon 
kommer! Vi måste häri-
från, snabbt!

Vi lyckades fly i exakt 
samma stund som polisen 
kom och tog Allan. Tjejer 
ni gjorde det igen, sade 
polisen. Vi levde lyckliga i 
alla våra dagar med boven 
i finkan. Kevin kunde göra 
sin konsert.

– Det här kommer jag 
inte glömma tjejer. Tack 
för all er hjälp!

 Ayshin Imanpour
4A Backaskolan

Kevin är kidnappad!
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HEJ! JAG HETER CHARLIE och bor 
i Spanien eller rättare sagt bodde, 
jag sitter på ett plan på väg till 
Sverige där min mammas kille bor. 
Min lillebror är jätteglad över att 
vi ska flytta. För att han kommer få 
ett eget rum med pirattapet och en 
egen mobil. Jag fattar inte varför 
mamma vill flytta från det perfekta 
Spanien. Jag väcks ur mina tankar 
av att min bror skriker: 

– Äntligen är det mat! Så att det 
ekar i hela planet.

Jag försöker göra mig så liten 
som möjligt. Min mamma har sut-
tit och pratat i telefon hela resan, 
men nu står hon och skäller medan 
alla i planet tittar på. PINSAMT!

Helt plötsligt sprakar det till 
i högtalarna och en röst säger: 
Vi kan råka ut för luftgropar den 
närmsta timmen. Jag ber er att sitta 
på era platser och ha era säkerhets-
bälten på er. 

Jag tittar ut för att se om det 
finns några gropar i luften, men 
jag ser inga så jag sätter på en lugn 
låt på min mp3-spelare och snart 
sover jag djupt. Jag vaknar av att jag 

fryser och ser att planet har landat. 
Mamma rusar ut och kramar 

en blond och smal man som har 
skinnjacka på sig. Min lillebror 
och jag går försiktigt ut ur planet. 
Mannen ler och vinkar. Jag känner 
honom inte även om mamma har 
visat honom på bild. Min bror vin-
kar glatt tillbaka. Men jag vill inte 
vinka till mammas kille Vincent.

Vi går in och väntar på våra 
väskor. Mamma och Vincent 
babblar om allt möjligt. När alla 
våra väskor har kommit utom 
mammas väska, går Vincent till 
en flygvärdinna och frågar vart 
mammas väska är. Hon säger att 
den kan ha hamnat i något annat 
flygplan. Mamma fick förstås pa-
nik. En halvtimma senare satt alla i 
Vincent bil.

Flygpersonalen hade sagt att 
de skulle höra av sig när de såg en 
sådan väska. Vincents bil var stor. 
Vi åkte inte så långt förrän Vincent 
körde in på en uppfart till ett stort 
hus. Huset var blåvitt. Det var 
det största hus jag sett. I Spanien 
bodde vi i en lägenhet.

– Nu ska jag visa er runt, sa 
Vincent och tog upp en snusdosa. 
Usch! 

Huset var stort, det fanns två 
jättestora badrum. Min lillebrors 
rum var redan färdigt och han såg 
lycklig ut när han såg det. Jag blev 
också imponerad när jag såg mitt 
rum.

– Vad tycker du om ditt rum, 
frågade mamma. Jag ryckte på 
axlarna.

Mammas och Vincents rum 
var megastort. När vi var klara 
ville mamma och Vincent vara för 
själva.

Jag gick upp till mitt rum och la 
mig på den stora sängen och tänkte 
på vad mina kompisar hemma i 
Spanien gjorde.

Dagen efter hände något kon-
stigt. Vincent pratade i telefon jät-
telänge och han sa många konstiga 
saker, typ Vilket hus? Är de rika?  
Bra, nästa vecka klockan 12. Jag 
gick frågade vem han pratade med. 

– Hmm…sa han, och fick fram 
...kompisar. Jag ska gå på fest hos 
dem.

– Varför är du så rik? frågade 
jag och spände ögonen på honom. 

– Varför bryr du dig? svarade 
han. 

– För att jag tror att du är en...
– TYST! Om du säger det till 

din mamma kommer det bli synd 
om dig!

Jag blev alldeles kall och sprang 
ut. Helst av allt ville jag springa till 
flygplatsen och ta ett billigt flyg till 
Spanien. Vincent var en tjuv! Det 
var därför han var så rik.

Dagen efter skulle jag till 
min nya skola. När jag kom in i 
klassrummet vinkade alla till mig. 
Jag satte mig hos en tjej som hade 
vinkat mest. 

– Hej sa hon, jag heter Sandra. 
– Hej sa jag. Jag heter Charlie 

och kommer från Spanien. 
Efter skolan frågade jag om hon 

ville följa med mig hem och det 
ville hon. När vi var hemma gick vi 
upp till mitt rum. Jag såg att hon 
blev imponerad. 

– Jag tror att min mammas kille 
är en tjuv det är därför vi är så rika. 

–Vet din mamma om det?,

DET VAR EN GÅNG en flicka 
som hette Malin. Hennes 
familj hade hästar. Malin hade 
en egen häst som hette Friend.
– Jag önskar att jag hade en 
hund, sade Malin till Friend.
Och plötsligt hörde hon ett 
ljud.
– Hej lilla vän, sade hon när 
hon lyfte upp en hundvalp.
– Du får heta Flingan!
Hon sprang upp till huset.
– Mamma, mamma, jag har hittat 
en hund.
– Ta bort den med en gång, Du 
får inte behålla den! sade mamma.
– Men mamma, snälla! 
– Nej!
– Du är så elak! sade Malin
Hon sprang ut till stallet, sadlade 
Friend och sade:
–Kom Flingan så rider vi här 
ifrån.
Hon red ut i skogen. Hon red jät-
telångt tills hon ramlade av. Hon 
visste inte var hon var. Då hörde 
hon ett ljud. Hon blev rädd och 

såg en skugga och sade:
– Vem där?
Hon sprang till Friend hoppade 
upp och red iväg. När hon kom 
hem stod hennes mamma där.
– Var har du varit?
– I skogen.
– Du får behålla hunden, gum-
man.
– Tack mamma jag älskar dig!
En dag red hon ut för att kolla 
upp det hon såg och hörde.
– Hallå är det någon där? ropade 
hon.
– Lämna denna plats, sa en röst.
– Jag är inte rädd för dig, sade 

Malin. 
Flingans svans började vifta.
– Vad är det Flingan? Malin 
började gå mot rösten.
– Men vad gör du här? sa Ma-
lin. Det var en liten flicka.
– Jag tittar på vildhästarna.
– Vilka vildhästar?
– De där, sa flickan och 
pekade. 
– Åå, vad fina! sa Malin.
– En av dem är min, sa flickan.

Malin red hem och sa:
– Det var ju bara en flicka som 
ville titta på vildhästarna. 
Malin och flickan blev vänner. 
En dag red de ut för att titta på 
vildhästarna.
– Vad var det som lät? undrade 
Malin.
– Titta, sa flickan och pekade på 
en låda.
Malin tog upp lådan och i den låg 
det fem hundvalpar.
– Hur hamnade ni här? Vi rider 
hem och visar min mamma, sa 
Malin. 

När de visade hundvalparna så sa 
mamma:
– Vi ringer polisen. 
Polisen kom så fort som möjligt. 
– Kom så löser vi det här myste-
riet sa Malin. De red ut i skogen 
igen och den här gången såg de en 
skugga. 
– Hallå! sa Malin.
De hörde ett ljud, Flingan började 
morra. Flickan hoppade dit där 
ljudet kom från och fick tag i 
något. Det var deras granne som 
hatade hundar
– Jag har honom! skrek flickan.
– Håll fast honom! Jag hämtar 
polisen, sa Malin. När polisen 
kom blev han gripen. 
– Tack ungar! Utan er hade vi 
inte klarat detta, sa polisen.
Malin fick behålla valparna, de 
var glada och nöjda. Polisen och 
Malin var nöjda för att valparna 
var räddade.

Johanna Junell 
4A Backaskolan

Inbrottet
– Nej. Jag ska spionera på 

Vincent, vill du hjälpa till? 
– Ja. Men jag kanske inte får 

för mina föräldrar. 
– Vi säger att du ska sova över. 
Dagarna gick och snart var 

det fredag. Vincent hade sagt att 
han skulle på fest. Jag packade 
min spionväska. Det hade jag en 
ficklampa, kikare, mobil, kamera, 
anteckningsblock och lite mat. 
När Vincent hade gått var jag och 
Sandra inte sena att följa efter. 
Efter en liten stund var Vincent 
framme.

 Han gick in i ett hus. Men 
det dröjde inte så länge förän 
han kom ut med ett helt gäng i 
svarta kläder. Snart var de framme 
vid ett hus, ett stort hus. Jag tog 
med skakande händer fram min 
kamera. När Vincent och gänget 
slog sönder en glasruta och börja 
bära ut en tv, en spis och en massa 
andra saker kom helt en lastbil 
som de lastade upp allt på. Sedan 
gick de tillbaka till huset alla kom 
ifrån. 

– Vi går hem, viskade jag. 
Dagen efter letade vi igenom 

POLISPOLIS
hela huset och sedan gick vi ut 
och letade. När vi gick in i garaget 
hörde vi att det klickade till 
bakom oss. Vi vände oss om och 
kände att dörren var låst. Vi såg 
att Vincent filmade i fönstret och   
hörde att han sa:

– Så går det om man snokar 
i andras saker. Han skrattade 
högt, jag tog fram min mobil och 
försökte ringa till polisen men 
jag hade ingen täckning! Sandra 
började gråta. Jag skrek men ingen 
hörde. Då såg jag något under 
bilen. 

– Stöldgodset! skrek jag.
– Nu behöver vi bara ta oss ut, 

sa Sandra.
Jag nådde och nu står jag utan-

för garaget och låser upp samtidigt 
som jag ringer 112. Efter några 
minuter är polisen här. Vi berättar 
allt om Vincents gäng och inbrot-
tet igår, vi visar videon för dem. 
När polisen går in i vårt hus säger 
mamma att vi ska gå ut och leka. 
När hon hämtar in oss igen är hon 
röd i ansiktet av ilska. Jag ser att 
Vincent är på väg mot polisbilen. 
Jag ler stort och säger:

–  SKRATTAR BÄST SOM 
SKRATTAR SIST!! 

Dagen efter har jag packat 
klart och vårt flyttbil har kommit. 

- Kom, vi ska åka till vår nya 
hus, säger mamma. Sandras familj 
hjälper till att fixa vårt nya hus. 

Några veckor senare är huset klart 
och jag och Sandra är bästisar. 
Jag tänker inte lika mycket på 
Spanien!! 

 Calista Ezeh
4A Backaskolan

Hundvalpen

DET VAR EN GÅNG en flicka som alltid ställde till det. 
En dag när hon skulle ta ett glas så tappade hon glaset 
på sin fot och fick mycket ont. Men när hon sade att 
hon vill vara normal och inte ställa till det för andra 
så kände hon något i sin kropp. Det var något som 
hände henne. Hon kände sig bättre på något sätt. 
Hon fattade ingenting men hon tog upp glasbitarna 
utan att skära sig och hon tänkte att hon hade blivit 
magisk men det skulle vara omöjligt. 

Nästa dag när hon skulle äta frukost tappade hon 
ingenting. Hennes mamma blev helt förvånad. Det 
blev flickan med. 

När hon gick till skolan sade hon till alla sina 
vänner att idag har jag inte ställt till med något. Fast 
kompisarna brydde sig inte om det för att hon hade 
redan gjort sönder deras saker. Hon försökte be om 
förlåtelse men de brydde sig inte. 

Hon gick hem när skolan var slut. Hon grät och 
hennes mamma frågade vad det var. Hon berättade 
allt. Hennes mamma sade att hon skulle följa med 
till skolan och prata med dem. Flickan vägrade. Men 
mamman försökte att säga att hon vill följa med 
flickan till skolan men flickan sade, nej, nej, nej. Till 

slut sade hon okej då, du får väl följa med till skolan. 
Tack, sade mamman. När flickan låg i sängen tänkte 
hon glaset kanske var magiskt och ger tre önskningar 
som på filmer. Bara för det önskade 
hon två saker och det var att få 
tillbaka sina vänner och att hon 
och hennes vänner aldrig mer 
skulle bråka. Nästa dag gick hon 
till skolan och hennes vänner 
gick på andra sidan gatan. De 
ropade på henne och sade hej, 
hej! Gick min dröm i uppfyllelse? 
tänkte flickan. Kompisarna hann 
komma över gatan. De sade: 

– Vadå för uppfyllelse? 
– Inget, sade flickan.
– Okej, sade tjejerna och gick vidare. 
– Vill ni följa med mig hem efter skolan? 

sade en av kompisen. 
– Javisst sade de andra två tjejerna. 
Sedan var det alltid så hon hade önskat sig. Så 

de levde lyckligt i alla sina dagar.
Ulrika Åhren 

Kultan

Det magiska glaset  

FAMILJEN kommer alltid först, så brukar jag alltid 
säga till mig själv. Varje minut blir jag bara äldre 

och äldre. Den sista sekunden om jag får välja 
mellan att säga hejdå till mina vänner eller 

säga något till min familj så skulle jag 
säga så här till min familj. Min familj 

kommer alltid först och har alltid 
kommit först. Jag älskar min 

familj över hela världen och 
jag vill alltid ha dem vid 

min sida.
En tjej
Kultan

Min familj

Berättelser Berättelser
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Halloween
på Kultan

VI KOMMER till Kultan och 
när vi går uppför trappan så 
hänger det en häxa där. Vi 
fortsätter och hör musik på 
vägen upp. Vi kikar in i stora 
rummet där musiken kommer 
ifrån och då ser vi en massa 
ballonger och discolampor 
som lyser. Nu börjar det 
komma en massa barn som är 
läskigt utklädda och som går 
in och börjar leka dansstopp. 
Vi träffar Danny Dzanic och 
intervjuar honom. Han berät-
tar att han kom hit för att vara 
med vänner och ha kul. 

– Det ser läskigt ut och 
men det är bra.  Jag tycker 
också att man kan ha mer 
läskiga grejer, säger Danny.

Sedan går vi in i stora rum-

met där en massa barn dansar.  Vi  går 
fram till Francisco Alfaro och börjar 
ställa några frågor till honom.
Är det läskigt att vara här?

– Inte alls. Det dåliga är att man 
inte får spela biljard. Men Adam som 
är DJ är bra och musiken är okej.

Sedan träffar vi Hannan Alharifi. 
Vad tycker du om kvällen?

– Bra! Jag gillar att dansa för 
att det är roligt. 
Vem tycker du har klätt ut sig bäst?

– Min vän som heter Vanessa 
Redzep. Men jag  tycker att en-
tréavgiften var för hög. Det skulle 
inte kosta mer än10 kr. 

Halloween-discot ordnades av 
ungdomshandledarna på Kultan.

    Adis Basic & Bato Baftijar
 Kultan

BAC A
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DEN 7 OKTOBER var jag på ett informations-
möte i Selma Center om hur det framtida 
Selma Lagerlöfs Torg kommer se ut. Vi var 
många ungdomar som var där och lyssnade. 
Själv tyckte jag att idéerna till nya Selma var 
mycket bra. Allt kommer bli modernare, och 
både ungdomar och vuxna kommer trivas 
mycket bättre, tror jag.

Det finns ett projekt där flera kommu-
nala bolag och förvaltningar inom Göteborg 
arbetar med att utveckla Selma Lagerlöfs Torg. 
De är: Framtidenkoncernen, Bostadsbolaget, 
Göteborgslokaler, Poseidon, Familjebostäder, 
Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, Stads-
byggnadskontoret och Fastighetskontoret.

År 2008 köpte Framtidenkoncernen 
torgfastigheten från en privat ägare. Man 
gjorde det för att det finns mycket mark där 
man kan bygga, men det finns även flera bussar 
som kommer och går ofta och som åker in till 
centrala staden och det finns även bra service 
redan idag. 

Staden vill satsa på torget och områdena 

runt. Under 2014 kommer detaljplanen att 
vara ute på samråd. En detaljplan där t ex 
hus, vägar, parkeringar, torg etc finns utritat 
kommer att vara ute på samråd 2014. Med det 
menas att andra myndigheter och alla som helt 
enkelt är intresserade kan tycka till om den 
och ge sina åsikter. Man bestämmer även här 
vad husen ska användas till, om det ska vara 
bostäder, butiker, restauranger eller kulturhus 
osv. 

Om alla då ska tycka till om detaljplanen 
och komma överens så säger man att det blir i 
början av 2015. Efter det kan man börja bygga 
och man har tänkt sig att det kommer ta cirka 
två år. Så de första husen skulle kunna stå klara 
2017. Men allt kommer inte byggas på samma 
gång så det kommer ta längre tid innan allt 
är helt klart. Det kan även dra ut på tiden om 
samrådet inte kommer överens och byggandet 
börjar senare.
Mer bostäder betyder fler vuxna och barn. Kommer ni 
göra någon extra satsning på att till exempel fixa en 
större fritidsgård för alla ungdomar och barn? 

Så här svarar Lovisa Grahn, som är 
utvecklingsledare,hos Stadsutveckling:

– Det är en jätteviktig fråga, det tycker 
både vi och många som bor runt torget, särskilt 
de unga! Huset som fritidsgården ligger i nu 
är gammalt och slitet och ska rivas. Därför 
behöver fritidsgården flytta in i ett annat hus. 
Fritidsgården hör till stadsdelsförvaltningen 
Norra Hisingen, som även driver bibliotek, 
kulturskola, träffpunkter för äldre med mera. 
Vi tror att det vore bra att samla allt detta i 
ett fint nytt hus vid torget. Då blir det lätt att 
komma och vara på fritidsgården och på andra 
aktiviteter. Vi hoppas på att det kan bli så och 
undersöker därför nu om det är möjligt. Vi tror 
även att den nya sporthallen och parken utan-
för skolan kommer att bli ett jättebra ställe för 
barn och unga.

Romella Hannoun

Framtidens Selmatorg?

Kanske börjar 
de bygga 2015
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En jobbig kväll

?!

De stängde dörren och Erik låste.  Han satte sig i soffan och tittade 
ut genom fönstret. Det blixtrade och åskade väldigt mycket. Erik gick 
in i sitt rum.

– Stäng av TVn, Katy.
Han fick inget svar, de hade somnat. Han stängde av TVn, släckte 

lampan och stängde dörren. Innan han hann sätta sig i vardagsrum-
met ringde det på dörren.

Är det pappa som har glömt sin plånbok eller…? Han öppnade dör-
ren och ännu en gång så stod ingen där.

Det här börjar bli lite läskigt, tänkte Erik. Han stängde dörren, 
satte sig vid bordet och drack lite cola och åt lite chips. Innan han 

hunnit äta upp chipset så ringde det på dörren. Nu blev Erik ganska 
rädd. Han gick tveksamt till hallen och öppnade dörren långsamt.

– Bus eller godis! hörde han två killar säga i nästa sekund.
– Vänta lite nu, är det ni som har ringt på dörren utan att komma in 

två gånger? frågade Erik.
– Nej, svarade en av killarna.
Då var det någon annan som busringade, tänkte Erik. 
– Nu ska ni få ert godis, sade Erik. Han hämtade massa godis från 

vardagsrummet och lade i deras påsar. Han stängde dörren och lade sig 
ner i soffan. Det var en jobbig kväll det här…

Jennifer
Kultan

DET VAR EN MÖRK och kall fredagskväll. Jag 
visste att jag skulle behöva passa min lillasyster 
och lillebror, Katy och Alex eftersom mamma 
och pappa skulle gå på bio.

– Hejdå Erik, Katy och Alex! Lyssna nu på 
Erik, sade mamma innan de gick.

– Jaja... suckade Katy och Alex.
– Hejdå! sade mamma ännu en gång och 

stängde dörren med en smäll. Jag låste dörren.
– Ja, ni hörde vad mamma sa, sade jag till 

Katy och Alex.
– Mm... mumlade Alex. Erik satte sig i soffan 

och satte på TVn.
– Erik kan du sätta på en film som vi kan 

kolla på i ditt rum?, frågade Alex. 
– Javisst.
 De gick in i Eriks rum. 
– Vilken film vill ni se? 
– Vi kan kolla på Kung Fu Panda, svarade Alex och 

pekade längst upp i hyllan. 
Erik tog sin skrivbordsstol och ställde sig på den och tog ner 

filmen. 
– Så, varsågod, sade Erik.
– Tack. 
Erik gick in i köket och tog fram allt godis och snacks som han 

hittade. Chips, popcorn, Marabou choklad, cola och godis. Han lade 
det i skålar och hällde 
upp ett glas cola. Han 
tog lite popcorn och 
chips och hällde upp 
två små glas cola och 
gick in i sitt rum och 
gav det till Alex och 
Katy. 

– Tack, sade Alex 
och vräkte i sig en 
massa popcorn. 

– Varsågod, sva-
rade Erik. Han gick 
in till köket igen och 
hämtade godsakerna. 
Precis när han hade 
satt sig i soffan så 
ringde det på dörren. 
Han gick ut i hallen 
och öppnade dörren. 
Det var ingen där, så 
han stängde dör-
ren igen.  Dumma 
busringare tänkte Erik.

Han satte sig i soffan igen och tittade på en film. Den var ganska 
bra. Det började åska och Erik såg hur det blev vitt i rummet. 

Varför ska det åska och blixtra just nu när jag är ensam hemma? 
tänkte Erik och blev arg. Det ringde på dörren igen. Först tänkte han 
inte öppna men till slut gjorde han det. Det var mamma och pappa.

– Är filmen slut? frågade Erik.
– Nejdå, vi glömde bara våra biljetter, svarade pappa. 
Men hur kan de glömma dem, det är...knäppt! tänkte Erik. 
Mamma gick in i sitt rum och hämtade biljetterna.
– Hejdå, sade mamma för tredje gången. 
– Hejdå. 
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DET VAR EN GÅNG ett gammalt och läskigt 
hotell. Det var många zombier och vampyrer 
som verkligen inte ville att människor skulle 
hitta hotellet. Men en dag hittade en liten 
flicka hotellet. Men när man jämför med de 
andra varelserna så var hon liten, de andra var 
ju tusentals. När de andra såg henne så blev de 
helt skraja för de trodde att hon skulle skvallra 
för andra människor. Men hon var så liten så 
hon trodde att de var på låtsas för det var Hal-
loween den dagen. Men hon sade bara: 
– Vad fina dräkter ni har på er!

Alla varelser kollade på varandra.
– Det ser ju ut som om ni är riktiga varelser. 
Det var en som vara nära på att säga ”Ja 

men det är vi ju...” men de andra sade ”käften”. 
Nej men på ett annat sätt som var att trampa 
honom på foten.

– Varför gjorde du så, undrade zombien. 
När de hade gett henne godis så sa de:

– Käften din dumskalle, hon kommer bara 
säga till de andra människorna då. 

– Ja justde, sa zombien då.
Men då skvallrade den lilla flickan för alla 

små barn och alla sprang dit och en vuxen 
följde med. Den föräldern märkte direkt att 
det inte var några dräkter. Föräldern drog av.                                                                                                                                              
    Fortsättning följer...

Inget namn

Det hemliga och 
läskiga hotellet

H O   ELLT

HEJ JAG HETER SARA och jag 
har en kompis som heter Ella. 
Min kompis Ella bor i ett hus, 
i trädgården finns det en koja. 
Jag har två syskon, en storebror 
som är arton. Han heter Robert. 
Min lillasyster är tre år och heter 
Lilly. Ikväll ska jag och Ella på 
fest. Man måste vara elva år för 
att gå på festen och vi är elva 
år. Just nu är jag på väg till Ella. 
Pling, pling. 
– Hej Sara.
– Hej Veronika.
Veronika är Ellas mamma. 
– Är Ella hemma?
– Ella! Sara ropar på dig.
 –Jag kommer, sade Ella.
– Hej Sara. 
– Hej! Ska vi fixa oss? 
– Ja, det ska vi. sade Ella.
– Vilka fina kläder ni har, sade 
Veronika.
 – Tack. Mamma, kan jag gå nu?
– Ja, det kan du.
– Hejdå, vi ses sedan, sade Ella. 

Nu är vi på festen. Det är kväll. 
En man kommer in. Han dansar. 
– Han ser skum ut, sade Ella.
Sara och Ella sade det till alla på 
festen fast ingen lyssnade.
– Det var skumt, var är Elin, 
frågade jag. 
– Vi går ut och kollar sa Ella.
– Hon är inte här.
– Var är hon då? frågade jag. 
– Det är något i skogen. Kom 
vi kollar, sa Ella. Det är någon 
som följer efter oss. Jag ser några 
fotspår i skogen.
– Kom, vi tittar, sa Ella. 
– Titta det är en bil där. Kom 
Sara, vi går fram! – Nej, jag vågar 
inte, det kan vara en kidnappare, 
sa jag. 
–Ja, jag vet, vi sätter och i baga-
geutrymmet.
– Okej. Öppna bagaget nu så går 
vi in, sa jag.

KAPITEL 2
Han sjunger i bilen. Nu åker vi.

– Jag är rädd, sa Ella. 
– Schh... sa jag.
Bilen stannar och mannen kliver 
ut. 
– Fort, vi måste sätta oss i baksä-
tet, sa jag. 
Båda är rädda. Han har gått och 
bär på en säck. Något rör sig i 
säcken.
– Vi har hittat Elin. Kom vi går 
ut från bilen. Vi går hitåt, sa jag.
 – Titta där är Elin. Vad ska vi 
göra? undrade Ella.
– Titta, han lämnar säcken. Vi 
måste få ut henne, kom! sa jag. 
– Knyt upp! Skynda dig! Han 
kommer, skynda dig! sa Ella.
– Hej! Elin spring till bilen, vi 
måste tillbaka till festen nu, sa 
jag. 
Han sätter sig i bilen nu.
– Kom nu, men ska inte vi till 
festen? Kom så går vi, sa Ella.
Mannen kommer.
– Spring! Jag ringer polisen, sa 
jag.

Nu är polisen här.
– Tack flickor, vi har letat 
länge efter  den här mannen, sa 
polisen. Ni kan komma till polis-
stationen på fika. Jag ringer era 
föräldrar så de kan komma och 
hämta er, sa polisen.
– Hej barn, sa Veronika. 
– Hej, mamma, sa Ella.
– Hej Veronika, sa jag. 
Nu är vi framme hemma. De går 
in i huset och sätter sig i soffan. 
–Jag har en överraskning. Vi ska 
till USA, sa Veronika. 
– Jaaaa!! skrek båda tjejerna. 
– Nu får du gå hem och packa. 
Vi ses imorgon, sa Veronika. 
Pling Plång.
– Hej Ella, ska vi åka nu? sa jag. 
Nu åker vi. – Titta! Det är en 
man som stjäl något från damen. 
Kom så går vi!

Lea och Amina
4A Backaskolan 

Skogskidnappningen



Aram blir kidnappad
DET VAR EN KILLE som hette Aram. Han bodde i en 
villa och var världens mest kända fotbollsspelare. Alla 
ville döda honom eller kidnappa honom, för vartenda 
mål han gjorde skrevs de om honom i tidningen. Han 
var jätterädd för alla, för han visste att någon skulle 
döda honom eller kidnappa honom. (Han gick på 
samma skola till och med?) Han ville flytta så lång 
bort han kunde men en dag så tog de Aram och 
kidnappade honom. Han var jätterädd. Han var där 
i flera dagar och var bunden med ett rep. Men en dag 
kom han loss från repet och sprang iväg. Han skulle gå 
hem och flytta så ingen skulle kunna kidnappa 
eller döda honom.

Han hittade en flygbiljett till Brasilien 
och det var om tre dagar.                                                                              

När den dagen kom då han skulle resa så 
hade han packat allting. Nu var han inne 
i flyget.              

 Det var 5 minuter kvar innan flyget 
skulle landa. Han var jätteglad och medan 
han tänkte så landade flyget, han gick av 
och träffade tre nya kompisar. Den första 
hette Daniel, den andra Erik och den tredje 
Robert. Äntligen var han trygg och väldigt 
glad över att ingen ville kidnappa honom 
längre. Han började spela fotboll i Brasilien.

Kristian Georgijevski
4A Backaskolan

Tyke och Bongo
DET VAR EN GÅNG EN KATT som hette Tyke och en hund som 
hette Bongo. De bodde i en rostig bil. De sov. Under tiden 
händer det något i en bank.

– Hit med pengarna annars slänger jag din kebab, hotar 
han med. 

– Jag har en vattenpistol också. 
– Ja, jag ger dig pengarna i bilen. 
– Bongo, jag hör sirener sade Tyke. 
 – Bongo du är tjock sade Tyke. 
– Kom din lilla gris, sade Tyke. 
Bongo och Tyke gick till polisen.
– Vad gör ni era lilla korvar, sade Tyke.
 – Jag har en lös tand, sade Bongo. 

– Någon har rånat en bank, sade polisen. 
 – Vi ska ta reda på det men vi måste få vår 

kebab! sade Bongo. 
– Tänker ni på pengarna? sade Tyke.
  – Är du dum i hela huvudet? sade 

polisen. 
– Tyke är inte dum sade Bongo. 

– Aj! sade polisen. Efter 30 minuter 
var det slagsmål hos borgmästaren. 

– Hit med barnet annars trycker 
jag ner dig i din låda, sa rånaren.

 – Inte så fort, sade Tyke. 
– Exakt, sa Bongo. 
– Ska jag slå ner dig istället, 

sade rånaren. 
Bongo bet rånaren i armen. 
– Passa dig din snigel gris, din lilla skit! sade 

Tyke.
 – Ja! Vi kan få vår kebab nu, sa Bongo. 

– Tjena snuten, vi har fångat tjuven, era mellanmål 
sade Tyke. 

– Det var två tjuvar, ni har bara fångat en av dem, 
sade polisen. 

– Va!  Era grisnäsor, era polisnäsor och lillar sade 
Tyke.

Kapitel 2.
Två timmar senare i en militär träning. 
– Hit med kärnvapen komikern, sa tjuven.
– Varför ska vi det? sade Tyke. 
– Var kom du ifrån? frågade tjuven. 
– Jag är Tyke sa Bongo.
– Du är dum i huvudet, sa tjuven. 
– Dö, dö, dö, dö, Tyke är inte dum! sa Tyke. Tyke 

spöa skiten ur honom. 
– Har ni fångat tjuven, sa snuten. 

– Ja, sa Bongo. 
– Bra gjort, sa polisen.

Marcus, Denis & Mathias
Backaskolan

Kravallerna 
POLISEN går för hårt mot ungdomar. Jag har 
sett flera klipp hur polisen angriper mot ung-
domar, det är inte respekt de går emot med.

Om nu polisen vill att människor ska ha för-
troende för dem och att folk ska kunna ha en bra 
bild av dem måste polisen förändra sitt beteende 
mot ungdomar och bemöta dem med respekt. 

Dagens ungdomar förstår jag, att de inte gillar 
polisen och med det beteendet polisen har idag mot 
ungdomar kommer det inte förändras.

För ett år sedan såg jag i nyheterna att det var 
ungdomar som spelade fotboll och där har vi ett 
utvecklande, men det finns mycket kvar att göra så att 
dagens ungdomar ska få en bra bild från polisen.

 Aman Temesgen 
Kultan  
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I vrån
När regnet öser och himlen är grå,
sitter jag själv i en liten vrå
När solen den sköna,
sticker fram bakom molnen,
tittar jag ut från garderoben
Jag springer till hallen med mössan på
och vill aldrig tillbaka till min lilla vrå

Julia Kjellgren
4B Backaskolan
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AMANDA var i källaren på 
natten och skulle hämta sin 
mobil som ringde. Det var 
hennes pojkvän.

Då hörde hon plötsligt en 
smäll. Det var dörren som 
gick i baklås! Samtidigt såg 
hon en skugga.

Hon trodde att det var 
någon som skulle hämta 
något. Men varför mitt i nat-
ten? Mannen var svartklädd 
med svart luva. Hon blev 
rädd men ändå inte. Efter en 
stund var mannen borta.

Hon sprang till dörren 
men så stod mannen där 
igen. Hon var förvånad att 
mannen kom dit så fort. 
Efter en stund sade mannen:

– Vilka fina ögon du har!
Hon blev förvånad för att 

han sade så.
– Varför följer du efter 

mig?
 – Jag försöker få en vän 

bara, svarade mannen.
– Jag kan vara din vän.

– Jag heter Erik Lönn.
– Jag heter Amanda 

Andersson. 
– Vilket fint namn du 

har. Amanda frågade Erik 
om han ville hänga med upp 
till lägenheten. Och Erik 
sade självklart ja. 

Han berättade att han var 
kär i Amanda. 

– Varför är du kär i mig? 
– För att du är snygg. 
– Tack, sade Amanda. 
Erik frågade om Amanda 

ville bli ihop med honom. 
– Ja... men jag har en 

pojkvän.
– Men du kan dumpa 

honom om du vill. Det är du 
som bestämmer, sade Erik. 

Amanda ringde sin 
pojkvän för att dumpa 
honom men när hon ringde 
hörde hon ett skrik. Hon 
sprang till sin pojkväns 
hus men ingen var hemma. 
Utanför huset låg han på 
marken med blod i ansiktet!

Den Mystiske Mannen
Kära Alex 
Vila I Fred 
Och Lust 

1997-2013

Hon ringde 112 och berättade att 
det behövdes en ambulans och vart 
den skulle stanna. 

Hon hörde inget hjärtslag och bör-
jade gråta. Då kom Erik och tröstade 
henne. Den kvällen kunde hon inte 
somna för hon låg och tänkte på Alex. 
Doktorn som skulle sätta igång hjärtat 
på Alex hette Philip. 

Amanda kom till sjukhuset varje 
dag och som tröst tog hon med sig 

Erik som nu var hennes pojkvän. 
Efter några dagar var det dags för 

gravstenen: Kära Alex Vila I Fred Och 
Lust 1997-2013. 

När Amanda hade varit på begrav-
ningen var hon jätteledsen för att Alex 
var död. Men som tur var hade hon en 
ny pojkvän, Erik.

 Hedda, Nova och Emma
4A Backaskolan

DET VAR EN GÅNG TRE KILLAR som ville bli fotbollsproffs. 
De spelade varje rast även om det regnade eller snöade. En 
gång var det soligt och de tyckte det var skönt. Sedan kom 
en kille som var dum, han bråkade hela tiden med de tre kil-
larna som heter Jonas, Wille och Mikael.

Då blev Jonas arg på honom och sköt bollen på 
hans huvud. Då hände någonting, den dumma 
killen förvandlades till ett 
fotbollsmonster.

Monstret började jaga Jonas, 
Wille och Mikael men Jonas 
var inte lika snabb som Wille 
och Mikael 
så Wille och 
Mikael kom 
undan. Men 
monstret 
jagade fortfa-
rande Jonas, 
Jonas sprang mot ett hål och 
hoppade över hålet så att 
monstret ramlade i hålet, det 
var så långt ner så att han 
kom ner till lavan.

 Emil & Leonid

Aotch!

Fotbollsmonstret
MIN MAMMA är 36 år och heter Esin. Hon jobbar med 
att hjälpa pensionärer som har psykiska problem. Innan 
hon jobbade med hemtjänst så var hon sömmerska och 
en tapetserare. Hennes högsta dröm är att vara psykolog. 
Hennes favorit maträtt är fisksoppa. Hon är turk. Hon har 
tre syskon. Hennes favorit färg är röd och rosa. Hon älskar 
papegojor. Hon är proffs om papegojor, vi har t.o.m. en 
papegoja och den heter Elsa. Min mamma har fem bästa 
vänner och älskar filmen ” The green mile ”. Hon har allergi 
mot hundar och katter. Min mamma älskar min lillasyster 
Tara och mig. 

 Helin Temel
4B Backaskolan

Min MAMMA



BAC A

Blodigt badrum
DET VAR EN GÅNG en familj som skulle bo på hotell. 
När de skulle checka in så fanns det bara ett rum 
kvar, och det var rum nr 13. 

När barnen skulle gå och lägga sig så hörde deras 
pappa, Tom ett lustigt ljud inne från badrummet. 
Han gick in dit och då tittade han bakom draperiet. 
Han såg ingen men han kände att någon tog tag 
i hans axel och drog in honom i duschen och han 
lyckades se vad det var för något. Det var en blodsu-
gande vampyr som högg tag i pappa Tom.

Nästa dag när familjen skulle åka hem så hitta de 
honom i badrummet och då såg de sin pappa ligga 
död i badkaret med blod överallt.

Ida Svensson
4B Backaskolan

Familjen
kommer först
JAG TYCKER att min familj alltid kommer 
först för att de alltid har ställt upp för mig. 
Min mamma hjälper mig och hon vill att 
jag ska komma längre fram i livet. Min 
bror han vill alltid vara med mig och han 
bryr sig om mig, han hjälper mig, har res-
pekt för mig och han är alltid där för mig. 
Min mamma är också alltid där för mig.

 Wilma Johansson
Kultan

Min hamster
EN GÅNG så var det en flicka som hette 
Yassin. Hon var nio år gammal. Hon 
var hemma en dag och lekte med sina 
vänner som hette Inessa och Medina. 
Dom cyklade den dagen. Sedan gick 
Medina och Inessa hem till Yassin. 
Yassin fick en hamster, den var jätte 
fin. Sen lekte de med hamstern och 
sen så lärde de hamstern massor av 
grejer.

Yassin
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GEVÄRET

EN DAG var det en kille som hette Teo. Teo hade 
en lillebror. En dag blev Teos lillebror mobbad 
så han sprang till Teo och berättade om det som 
hände. Teo blev arg och tog sin pappas gevär. 
Han tog geväret och skrämde bort mobbarna.

Plötslig kom Teos pappa dit och sade: ”lägg 
ner geväret!”

Men han lyssnade inte. Pappan tog geväret 
men Teo höll den också och sade:

”Släpp pappa annars skjuter jag dig!”
Pappan sade: ”lägg av med dumheterna!” 

Teo skrattade och råkade trycka och sköt över 
huvudet på pappan.

Pappan skrek och hängde honom genom att 
knyta fast fötterna och Teo fick vara upp och ner 
i två timmar.

Volkan Yucel
5A Brudbergsskolan
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