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      En härlig sommardag i Sillvik!

PÅ TORSDAGSMORGONEN hade jag höga förväntningar på dagens aktivitet då vi skulle bada. Jag hade längtat 
efter denna sköna sommardag i ett tag. Vi samlades på Hjalmar för att hoppa på bussen. När jag kom dit 

så var redan mina kompisar där. 
Det kändes som att inget kunde förstöra denna soliga sommardag. Vi hoppade på bussen och åkte 

iväg. Turen var väldigt lång och jag längtade bara efter mitt dopp i det blå.
När vi kom fram blåste det ganska mycket men det var inget som skulle hindra mig från att bada.
Alla mina kompisar och fritidsledarna gick för att ta en titt på vattnet. Vissa var riktiga badkru-

kor medan vissa, bland andra jag, bara hörde till vattnet. Vi badade och det var bara kallt från en 
början men ju längre man var i vattnet desto varmare blev det. 

Det var skoj och en oförglömlig sommardag, som vi inte hade fått om inte Poseidon och fritidsle-
darna hade engagerat sig. Tack!

Charlie Holmqvist
Backa Röd

IDAG har jag varit i Sillvik 
och badat. Jag har jiddrat 
med Timothy och fiskat 
med Robert, Gagi, Makki 
och Emma.

Can Cayirlioglu
Backa Röd fritidsgård

DET VAR en torsdag morgon som skulle vi åka till Sillvik med 
en buss som hämtade oss och sen lämnade oss. Vi samlades vid 
Röda stugan och bussen skulle vänta på oss vid värdens park 
vid Hjalmar. Vi åkte från parken c:a 11.30. Vi var framme 
cirka 12.30. Det roliga med resan var att vi fiskade krabbor 
och inne på bussen hade vi roligt när vi skulle åka hem.

Marcello Sokoli
Backa Röd fritidsgård

jiiiihouuuuu!!!
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JAG GLÖMMER aldrig år 2006, när jag 
jobbade helt ensam i Röda stugan med 
50 bussiga och busiga barn i Backa Röd. 
Vi skapade allt i 
ett stort rum. Vi 
skrev, dansade, 
gjorde film och 
när vi var utanför 
stugan målade vi 
bänkar och plan-
terade blommor. 
Några ungdomar 
som jobbade för Poseidon brukade rensa 
ogräs utanför stugan, då och då latade de 
sig under solens varma ansikte och bad oss 
om glass, glassens kyliga och goda smak.

I denna tid, när vi skrev boken ”Den be-
gravda diamanten” drömde jag om en tid 
som nu, där barnen kunde äga en tidning, 
ungdomarna skulle göra en egen film, 
kvinnorna få en röst och mycket mer.  

Nu, när vi tillsammans med Tuve och 
Kärra har blivit en stadsdel, har vi lyckats 
att få stöd från Sociala resursnämnden 
i Göteborg för att göra både en Made in 
Tuve och Made in Kärra. Tidningarna ska 

vi arbeta med under hösten och vintern 
med hjälp av våra barn och ungdomar. 
Ni ska veta att vägen har varit långt och 

slitsam.
Men om man vill ha något 

får man kämpa för det, eller 
hur? 
Sommaren har inte varit så 
varm och skön som vi hade 
förväntat oss. Men vi har ändå 
haft mycket roligt. Vi har haft 
fotokurs på Backas kulturhus, 

skrivit mycket i Röda stugan, varit 
i Sillvik, på Skara sommarland och 
mycket annat med våra barn och 
humoristiska och livliga sommarar-
betare. 

Till sist vill jag passa på att tacka Bo-
stads AB Poseidon, hyresgästföreningen, 
Backa Röd-föreningen, mina arbetskamra-
ter på fritidsgården och våra duktiga barn 
och ungdomar. 

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

Allt jag har drömt om
Allt jag har kämpat för
har börjat blomma i våra 
gröna gårdar
i våra barn och ungdomars 
mångfärgade drömmar

Allt jag har drömt om 
har börjat blomma
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Jesper är
miljövärd
VI HAR intervjuat Jesper. Han är 28 år gammal 
och jobbar som miljövärd. Han blev anställd 
på Bostad AB Poseidon efter att han hade 
praktiserat där.

Jesper har jobbat som miljövärd i Backa i 
nio år. Hans arbetsuppgifter är allt i området 
förutom lägenheten. Han tar hand om går-
darna, sköter blommorna…

Han trivs mycket bra på sitt jobb, hans 
framtida planer är att jobba kvar på Poseidon.

Han bor i Frölunda och har ett barn men 
han är inte gift. Hans uppväxt har varit bra.

Han tycker att man kan förebygga krimi-
nalitet genom att inte döma folk och ge alla en 
chans till jobb.

Timothy Clemenza Darini
Tabarak Al Muktar

Robert Noredin
Roberto Raif 

Backa Röd
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…och Peter
har alltid velat 
bli busschaufför
JAG HETER PETER MELIN och har jobbat som 
busschaufför i 24 år, i samma företag. Jag har 
två barn som heter Patrik och Markus, själv är 
jag 45 år och bor i Kungälv.

När jag var liten ville jag alltid bli busschauf-
för och nu trivs jag jättebra i mitt jobb. Jag får 
både rimligt betalt och har fast lön. Med fast 
lön menar jag att jag får pengar i viss tid liksom 
efter en månad typ som månadspeng. Jag 
har som utbildning plåtslagare, svetsare och 
lastbilsmekaniker.

Det var en dag när jag stod i verkstan och 
reparerade lastbilar, då tänkte jag: Varför inte 
köra själv? Militären betalade mitt körkort. 
Det var det som fick mig att bli busschaufför.

Ekram Habib Ahmed,
Backa Röd
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Fräscht soprum
När vi gick in i Värdens Parks 
miljöhus så märkte vi direkt hur 
fräscht och rent det var. Man 
kan sortera alla sorters skräp. 
Det luktade inte så illa som det 
brukar göra i andra soprum. 

Jag heter Tommy Wes-
ters och är 31 år.

Vad har du för utbildning?
Jag är utbildad fritidsle-
dare och har en mängd 
mindre utbildningar 
till exempel butiksför-
säljare.

Vad har du jobbat med tidigare?
Barnskötare, förskol-
lärare, elevassistent 
och jobbat på lager och 
försäljning.

Var har du bott? Och var bor 
du idag?

Lerum, Borås och Gö-
teborg. Jag har flyttat 
mycket, men idag bor 
jag i Hjällbo.

Vad tycker du om Hjällbo?
Jag tycker om 
Hjällbo. De tar bra 
hand om husen och 
människorna är trev-
liga där.

Vad jobbar du med idag?
Jag jobbar som ung-
domshandledare på 
Backa Fritidsgård.

Hur länge har du jobbat här?
Ett halvt år nu.

Hur har det gått med fritidsgår-
den tills nu?

Det har hänt ganska 
mycket. Det känns 
som att det kommer bli 
väldigt bra här för alla.

Trivs du i Backa?
Jag trivs bra.

Vad gör du på fritidsgården?
Jag hjälper ungdomar 
och barn att få göra det 
som de vill.

Varför gillar du att arbeta med 
ungdomar?

Jag tycker det är intres-
sant att se hur folk 
utvecklas som män-
niskor.

Hur har din barndom varit?
Det var rätt tufft. Men 
på många sätt var bra 
också.

Lever du ensam?
Ja.

Vad har du för musikintresse?
Jag älskar musik och 
lyssnar på alla sorters.

Vad gör du på fritiden?
Jag skriver, ritar och gör 
kortfilmer och spelar 

tv-spel och rollspel och 
mycket annat.

Vilken är din favoritbok?
Rävungen av Torey 
Hayden.

Vilken är den bästa stunden 
för dig?

Jag vet inte.
Marcello Sokoli  

Ahmed Kadir
Årskurs  5

Brudbergsskolan
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vad heter 
du?

Hur
gammal är 
du?

MARIA TOBIASSON 
är socialsekreterare på 
resursteamet. Hon är 39 år 
gammal och har en sambo 
och en son. Hon bor i stan. 
Hon föredrar stranden 
före skidbacken. Hennes 
favoritbok är Berättelsen 
om Pi. 

Hon har ingen speciell 
favoritsport. Hennes 
utbildning består av 
socionom, social-utbild-
ning och psykologi. Hon 
berättar att hon behandlar 
ungdomar som alla andra 
människor, med gott be-
mötande. Maria trivs bra 
på sin arbetsplats och har 
jobbat i Backa i 6 år.

MARTIN och MARIA
MARTIN LÖFÅS är 47 år 
gammal, är gift och har två 
söner. Han bor i centrala 
stan. Han gillar fotboll, 
han hejar på Blåvitt och 
Liverpool. Han tycker om 
boken Hunger Games, hans 
matintresse är olika sorters 
sallad.

Han förklarade att som 
handledare så hjälper man 
arbetarna, tar emot familjer 
och ser till att de får hjälp.

Han förklarar också att 
han behandlar ungdomar 
med väldigt stor respekt och 
tycker att man ska lyssna 
väldigt noga på ungdo-
marna.

Han har jobbat i Backa i 
11 år och trivs jättebra med 
sitt jobb. När Martin var 
liten ville han bli snickare.

JOBBAR I TEAM

FOTO: ROBERT NOREDIN

Martin Löfås och Maria Tobiasson är socialsekreterare och arbetar i Resursteamet.

Timothy Clemenza Darini
Tabarak Al Muktar

Robert Noredin
Roberto Raif

Jesper ser till att det är rent och snyggt på gårdarna.
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Vad heter du?
Jag heter Semere Bairu.

Hur gammal är du?
36 unga år gammal.

Var bor du?
I Lundby bor jag, där jag trivs 
väldigt bra. 

Är du gift?
Ja, jag är nygift, då jag gifte mig 
12 Maj 2012.

Har du några barn?
Jag har en son som är 2 år.

Vad har du för rötter?
Båda mina föräldrar kommer 
från Eritrea, men själv är jag 
född i Italien.

Vilket land anser du att du tillhör mest?
Båda lika mycket! När jag är 
i Eritrea så ser jag mig som  
svensk men däremot när jag 
är i Sverige så ser jag mig som 
Eritrean.

Skulle du vilja flytta tillbaka till ditt 
hemland?

Nej, det skulle jag inte för jag 
trivs bra här i Sverige. Men 
att åka på semester dit då och 

då är något jag uppskattar att 
göra. 

Vad har du för intressen på fritiden?
Golf, fotboll samt min under-
bara familj och mina vänner. 
Gemenskap är viktigt för mig. 
Jag trivs bäst med mycket folk 
runt mig. 

Vad har du för utbildning?
Jag har på äldre dagar utbildat 
mig till fritidsledare, men på 
gymnasiet läste jag fordonstek-
nisk utbildning. Jag var ganska 
skoltrött och det var en väldigt 
praktisk linje.

Har du några funderingar på att vidare-
utbilda dig?

Jag skulle faktiskt kunna ta 
små kurser vid sidan om mitt 
arbete. Jag vill läsa mer med 
social inriktning.

Vad är du för något i ditt arbete 
egentligen?

Jag är chef för fritidsgården i 
Backa kulturhus.

Hur blev du chef?
Jag hade en chef som tyckte jag 
borde söka till en chefsutbild-
ning som Göteborgs stad har. 
Jag blev lockad och gick på ett 
informationsmöte om den. 
Jag tyckte det lät intressant så 
jag anmälde mig till att göra 
testerna för att se om jag var 
lämplig att bli chef. Så på den 
vägen är det.

Hur ska man vara som ledare?
Man ska vara respektfull mot 
alla, vara vaksam, lyssna på 
alla och vara tydlig. Annars 
fungerar inte verksamheten.

Vilka frågor kan ungdomarna ställa 
till dig?

De kan ställa alla mjöliga 
frågor.

Hur hanterar du ungdomarnas frågor 
och åsikter?

Jag hanterar dem som en chef 
bör, för jag tar alla frågor 
seriöst.

Hur känns det att vara chef?
Det känns mycket bra. För det 
är väldigt roligt att jobba med 
ungdomar och det viktigaste 
kravet då är att vara ödmjuk 
och snäll.

Brinner du för ditt yrke?
Ja. Jag tycker att det är kul 
och utifrån min roll nu kan 
jag påverka frågorna på ett 
annat sätt. Jag tycker att det är 
mycket roligt att vara chef, dels 
för att man hjälper ungdomar 
och dels för att man kan ändra 
på saker och ting.

Philippe Holmqvist
Timothy Clemenza Darini

Robert Noredin
Roberto Raif
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Semere gillar att vara chef
”Både för att man hjälper 
ungdomar och för att man 
kan ändra på saker och ting”

Det är viktig att vara respektfull mot alla, säger Semere Bairu, chef för flera fritidsgårdar i Norra Hisingen.

Vad heter du?
Shahriar Behboudi.

Hur gammal är du?
43 år.

Var bor du?
Mitt fina område som jag bor i 
heter Backa.

Vilket land kommer du ifrån?
Iran.

Har du barn?
Barn är något jag inte har.

Är du gift?
Nej, tyvärr inte.

Vad har du för intressen?
Att köra olika fordon är ett 
stort intresse för mig.

Hur mycket tid lägger du på intresset?
Jag lägger faktiskt inte ner så 
mycket tid.

Vad har du för utbildning?
Jag har en bra förarutbildning.

Påverka din utbildning jobbet på något 
sett?¨

Ja, min trovärdighet höjs 
vilket är bra!

Har du sedan barndomen velat bli 
chaufför?

Nej, jag hade som mål att bli 
något större om jag ska vara 
ärlig.

Brinner du för ditt yrke?
Hm… Ja, det kan man ta och 
säga.

Vad har man som ansvar när man är 
busschaufför?

Som ansvar har jag att passa 
tider, köra säkert och se till så 
att reglerna följs.

Är det jobbigt att ha ansvar?
Nej, inte om man är ansvarig 
skulle jag ta och säga.

Hur bemöter du ungdomar?

Shahriar tycker
att det är bäst
att köra på hösten 
och på våren

Genom att vara trevlig. Men 
visar man dem ingen respekt 
så får man heller ingen respekt 
tillbaka.

På vilket sett bemöter ungdomarna dig?
Det beror på vart man befin-
ner sig. I vissa områden har 
ungdomarna kaxigare attityd 
och i vissa områden mildare. 

Ser arbetsmiljön i Backa ut som vilken 
annan arbetsmiljö som helst?

På ett ungefär men ibland kan 
vara stökigare.

Vad skiljer dessa ställen åt?
Det som skiljer ställena åt är 
som sagt stökigheten.

Utgör arbetsmiljön stor påverkan hos 
dig?

Ja, därför att har man en dålig 
arbetsmiljö så är inte mitt 
välmående bra och det går ut 
över arbetet. 

Hur skulle du hantera detta?
Jag hanterar detta genom att 
vara lugn och fokuserad.

Hur mycket tjänar du som chaufför?
Det kan man inte direkt säga 
därför att det varierar väldigt 
mycket beroende på hur 
mycket man jobbar. Men jag 
tjänar runt 25 000 före skatt.

Anser du att detta är en bra lön? 
Ja, det gör jag! Jag kan inte 
direkt klaga på denna lön. 

Hur långa arbetspass har du?
Mina pass är runt 8-11 tim/
dag.

Är detta ett jobb du kan tänka dig ha i 
framtiden?

Det beror på hur långt fram 
man tänker sig. Några år till 
kommer jag i alla fall ha kvar 
detta jobb!

Är det svårt att bli busschaufför?
Nej, inte om man har busskör-
kort. Det är dock svårt att ta 
detta körkort…

Rekommendera du detta jobb till t ex 
mig?

Nej, det gör jag inte därför att 
jag tycker att du bör utbilda 
dig till något högre.

Är det lika mycket tjejer som killar vid 
det här jobbet?

Betydligt mer killar är det och 
det kan bero på intressen. Kil-
lar har nog lite mer intresse för 
fordon vill jag påstå.

Förekommer det mycket skadegörelse 
på din buss?

Nej, det gör det inte men det 
beror på vart jag kör. I Backa 
blir min buss utsatt för lite mer 
skadegörelse än i Mölndal.

Är det du eller västtrafik som står för 
dessa skador.

Det är företaget som står för 
skadorna.

Utsatts du för mycket stress?
Ja, men det är mest stress under 
tiderna 13-16 på dagen.

Vilka årstider är bäst att köra på?
Hösten och våren! På som-
maren är det alldeles för 
mycket folk och för varmt men 
under hösten och våren är det 
perfekt.

Är det tryggt att köra buss på natten?
Nej, det är det inte för vad som 
helst kan hända då.

Stannar du för folk som från avstånd vill 
hinna med din buss?

Ja, det gör jag om jag inte är 
försenad! 

Philippe Holmqvist
Tabarak Al Muktar,

Ahmad Al Muktar
Marcello Sokoli

Backa Röd fritidsgård
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Vad heter du?
Philippe Holmqvist.

Hur gammal är du?
16, men fyller 17 snart.

Spelar du fotboll?
Jag har gjort det förut.

När slutade du spela fotboll?
Jag slutade spela fotboll när jag 
var 13 år gammal på grund av 
brist på tid.

Vad brukar du göra på din fritid?
Hänger mycket med vänner 
och tränar thaiboxning. Jag 
anser att vänner är bland de 
viktigaste i livet på grund av 
gemenskapen. 

Vad är din hobby?
Att träna Thaiboxning.

Berätta lite om dig själv?
Rolig och social kille som gil-
lar utmaningar.

Varför valde du just detta sommarjobb?
På grund av att det är ett roligt 
jobb för att man umgås med 

barn – ungdomar och man 
får erfarenhet som hjälper en 
framöver i livet. Jag tror jag 
kan förbättra Backa på sätt 
och vis.

Har du flickvän?
Inte just nu men det kommer 
väl snart.

Är du nöjd med ditt jobb?
Väldigt nöjd är jag med mitt 
jobb därför att det är roligt 
och jag får mycket att göra.

Vad vill du bli när du blir äldre?
Arkitekt är något jag ska bli 
för att jag gillar att skissa bygg-
nader. 

Vad spelar du för instrument?
Jag spelar gitarr och lite piano. 
Framöver skulle jag även vilja 
lära mig spela andra instru-
ment.

Ahmad Al Muktar
Backa Röd, fritidsgård

Vad heter du?
Erica Helier

Berätta lite om dig själv?
Jag är 16 år, gillar att vara med kompisar och att spela fotboll. 
Jag bor här i Backa.

Berätta lite om din barndom?
Jag gillade att dansa, sjunga och uppträda för andra, började 
också spela fotboll väldigt tidigt och slutade för att dansa. Jag 
var väldigt ofta med mina bröder och gjorde massa bus.

Har du utsatt någon för mobbning eller själv blivit det?
Nej, det har jag inte.

Vad tycker du om mobbning?
Jag tycker att det är fel, tror att de som mobbar är oftast de 
som har sämst självförtroende och vill därför sänka andra 
sedan tycker jag också att det är väldigt fegt att mobba någon.

Har du tyckt likadant när du var ungefär i min ålder?
Ja, det har jag.

Hur tror du man kan stoppa mobbing?
Prata mycket om det i skolorna och hemma redan när barnen 
är jättesmå och fortsätta under hela skolperioden.

Hur tror du det oftast börjar?
Någon är avundsjuk. Det kan vara på att någon får för mycket 
uppmärksamhet och trycker ner personen för att själv få den 
uppmärksamheten.

VI HAR LYSSNAT på Erica Helier och 
Philippe Holmqvist föreläsning i Röda 
stugan, föreläsningen handlade om 
fördomar och kränkningar.

Alla har någon gång kränkt 
någon eller själv blivit kränkt, men 
numera så använder vi fler och fler 
ord som ”bög” eller liknande med 
sina kompisar, man säger det mer på 
skoj. Det tycker inte vi är rätt egent-
ligen eftersom det kanske går förbi 
någon som är homosexuell (bög) när 
man snackar om det och kan ta illa upp.

Vad är kränkning?  
Vi tycker att det är när man säger eller gör något emot 
en person eller liknande, trycker ner en person för att vara cool. Det 
händer ganska ofta att man är en grupp människor och bara för att en i 
gruppen går runt och kränker alla så ska de andra också göra det för att 
vara ”coola” eller passa in. Det tycker vi är fel, man ska inte dras med i så-

dant, utan man ska stå upp för sig själv och säga om man tycker 
något är fel.

Vad tror ni man kan göra så att man inte kränker varandra?
Till exempel i Balettskolan och Skälltorpsskolan har det 
förekommit en massa kränkningar, t ex att killar på Ba-
lettskolan ska vara bögar eller att killar i Skälltorpskolan 
ska vara kaxiga.

Vi tycker att skolorna ska ha gemensamma aktiviteter 
så att eleverna kan lära känna varandra och då få lättare att 

komma överens. Vi tycker också att man redan i tidig ålder 
ska lära sig om olika kulturer och människor, t ex:

• Varför gör man vissa saker i olika länder? 
• Hur är det att vara handikappad?

För en kränkning beror oftast på att den som kränker vet för lite 
och går då efter det alla andra säger, vilket oftast inte är sanningen.

Tabarak Al Muktar
Ayse Isik

Fritidsgården, Backa Röd

Att kränka är inte okej!
Erica och Philippe föreläste om fördomar och kränkningar

Hur kom idén att sommarjobba hos ”Made in Backa”?
Jag sökte inom kommunen och så lottade de ut var man skulle få 
sommarjobba och så hamnade jag här.

Är det roligt?
Ja, jätteroligt.

Vad vill du utbilda dig till? Och varför?
Antingen hålla på med mat, eller kanske starta något eget.

Tror du att du har en chans att bli det? Om inte, varför?
Jadå, det tror jag.

Nu när du har gått klart nian och ska välja gymnasium är det något du vill 
förändra och göra det bättre?

Plugga mer och ta skolan mer på allvar.

Till de som är mindre än 15 år eller ska fylla, vad vill du säga? Lite som ett tips, 
så de förmodligen tar åt sig det och gör att det funkar bra i skolan?

Plugga mycket, gör vad du själv vill och gör inte som alla andra, 
följ DINA drömmar.

Nu om du ser tillbaka på högstadiet hur ser du det i skolan och kompisrelatio-
nerna. Har du en känsla att ”Nej det borde jag ha gjort”?

Jag borde ha brytt mig mer om typ läxor. 
Ekram Habib Ahmed & Solongo Otgontsetseg

Fritidsgården, Backa Röd
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VI, ETT ANTAL TJEJER har under ett år målat med kursle-
daren Maryam Morad i Röda stugan, Backa Röd. Under 
sommaren fick alla barn att måla. Några mammor kom dit 
och målade med sina barn. Nu är det utställning i Backa 
Kulturhus och alla kan komma dit och se barnens teck-
ningar. Det är barn mellan 8 och 12 år som har målat.

Ayse Isik10
Kom och se                 -barnens teckningar!

…och Atrina Torabzade en blomma i vas.

Den här blommande grenen har Maryam Morad målat med hjälp av barnen.

Rahaf Altaweel målade tulpaner…
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Kevin, Marino
och Lisebergs-
monstret                       

DET VAR EN POJKE som hette 
Kevin. Kevin hade en vän som 
hete Marino. En dag gick de med 
Kevins pappa till Liseberg. De 
åkte karusell, tåg och krokodilbil. Men sedan kom 
ett monster för att leta efter matpengar. Monstret 
tog barn och sprang iväg och öppnade en hemlig 
dörr. Kevin och Marino såg allt som hände. De försökte berätta för 
pappa om det som hände men han bara skrattade och skrattade.

Kevin och Marino ville lösa allt själva. De två hittade en hemlig 
ingång, hoppade in och lyckades att öppna dörren. 

Monstret såg Kevin och Marino och tryckte på en stor knapp. 
Då kom ett jättejätte-enormt monster. Kevin och Marino tog bar-
nen och sprang ut med dem.

Mammorna grät och undrade vem det var som tagit deras barn. 
Kevin och Marino hjälpte barnen att hitta sina 
familjer. De var klara. Men då såg de kristaller 
på monstrets huvud. Marino tog pilbågen för 
att skjuta sönder kristallen och Kevin sade:

”Klara, färdiga, skjut!”
Kristallen gick sönder och de levde lyckliga 

i alla sin dagar.
Eiddom Germay

Jag önskar
Jag önskar att jag ska bli proffs.
Jag önskar att jag ska vara på en riktig arena.
Jag önskar att jag ska spela med Ronaldo en dag.
Jag önskar att en dag vara i Real Madrid.

Can Cayirlioglu, Backa Röd

DET VAR EN GÅNG en pojke 
som inte ville gå ut. Hans kom-
pisar hade tröttnat på att han 
aldrig gick ut. Det var så jobbigt 
för dem att ta på sig skorna hela 
tiden och gå till honom, men 
det brydde sig killen inte om.  
Pojken sade att det var bara 
deras fel. Det han gjorde var att 

leka med dockan Felicia, hans 
systers docka.

När pojken var liten såg 
han en bil på gården. Det var 
en Volvo V70, då frågade hans 
mamma om det var hans kom-
pis bil, Eddies.

Nu var pojken stor och hans 
mamma ville att pojken skulle 

gå ut. Då sade mamma att det 
finns en bil därute är det Eddies 
pappas bil?

Pojken gick ut igen men bara 
i en minut då insåg han att han 
blivit lurad. Det var en stor af-
fisch på en Volvo V70.

Sebastian Rissanen Åhrén
5 C Brudbergskolan

DET VAR en gång en  karl som önskade sig en mycket vacker 
kvinna. Han gick och gick, från stad till stad men han hittade 
ingen. När han var på väg hem såg han ett märkligt träd. Han 
tänkte: Vad är det för träd?

Plötsligt sade trädet: Hej, du kan önska tre önskningar, 
okej!

Mannen sade: Jag har en önskning.
– Vad önskar du dig, frågade trädet.
Mannen sade: En vacker kvinna.
Då gav trädet honom en vacker kvinna och de levde lyck-

liga i alla sina dagar.
Aman Temesgen

4-5 B Brudbergsskolan

Pojken som inte ville gå ut

Önsketrädet
Aman och Sebastian.

Jag brukar åka till Prijedor
VARJE ÅR brukar jag åka till Bosnien. Bosnien är ett vackert land med 
många städer. Det finns vissa ställen som är sönderrivna men det är på 
grund av kriget.

Jag brukar åka till en stad som heter Prijedor. Jag gillar att åka dit och 
det är många andra som gör det. Där bor min mormor och mina kusi-
ner. Där finns en flod som heter Sana som jag alltid badar i. I Prijedor är 
det varmt på sommaren men det kan vara varmt på hösten också. 

När jag åker dit så brukar jag bada, sola och vara med mina kusiner. 
Man kan odla vad som helst där. Min familj odlar gurka, tomat och 
sallad. 

Men det värsta är att min morfar dog i december 2009. Han ligger 
begravd tre minuter från huset. Jag saknar min morfar jättemycket. 

Elma Neymar Sarajlic, Brunnsboskolan

Innebandy-drömmen
JAG GÅR ute på skolgården. Jag ser en konstig maskin som är fyrakantig. 
Dörren är öppen och jag går in. Då ser jag en massa knappar. På knapparna 
kan man bestämma vilken ålder man vill resa till. Jag trycker på en knapp. 
Då börjar maskinen skaka och när jag går ut ur den är jag mig i 20-åldern. 
Jag spelar innebandy i Varbe. När jag kommer ut på bänken börjar en man 
prata med mig. Han frågar om jag vill spela i landslaget. Jag svarar så klart ja, 
sedan går jag in på planen och gör tre mål.  Det blev en fantastisk match.

Anna Svedman, 4 B Backaskolan
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Min vän
Du är snäll och rar
Du är den bästa vän jag har
Min bästa vän kommer du förbli
för ingen har så kul som vi
Vi hittar alltid på en massa trams
och om vi bråkar blir vi alltid sams
Du är den bästa vän jag har

Hiba Siguerdjidjene

Jag vet vem du är
Tycker du inte om mig?
så är det ditt problem inte mitt
Snackar du skit bakom min rygg,
så kan du inte förvänta dig att jag ska vara ärlig mot dig
Jag bryr mig inte om att du inte gillar mitt utseende,
Jag gör mig inte fin för din skull
Du kan kalla mig vad du vill!
Men tro mig jag vet redan vem jag är
Gå runt och skrik dina falska ord,
du bevisar bara hur låg och patetisk du är

Tabarak Al Muktar
Backa Röd

Första gången
Första gången jag såg vårens blommor,
träd & ungar kände jag glädje
Första gången jag var lycklig kände jag
sommarens vind blåsa genom mitt hår
Första gången jag såg höstens varma
löv & höstens kalla vindar kände jag sorg
Första gången jag såg vinterns snö, dig
och alla andra kände jag mig älskad

Första gången du såg mig hörde
du bäcken som fick dig att gråta
för min skönhet medan du såg
djurens stigar i skogen som fick
dig att gå närmare mig. Det var
första gången jag såg havet i dina
ögon & din varma kärlek i dina
rosenröda läppar & det var första
gången vi såg vår frihet

Första gången jag såg dig såg jag
att du var något särskilt. När du
grät gav du alla vatten, när ditt
blod rann gav du alla mat & när du
skrattade gav du MIG liv

Olivia Kanvik
Brunnsboskolan

Sommar 2
Sommar, sommar
Härliga somrar 
Solen lyser i himlen blå 
medan myggorna flyger 
Då och då.

Lara Muadi

Tack
Det du har gjort för mig
är sådant som man minns
Så tack för ditt stöd
och tack för att du finns

Tabarak Al Muktar
Backa Röd

Sommar 1
Solen skiner
Gräset är grönt
Himlen är blå
Luften är ren
Vattnet är varmt
Solen skiner glittrande i vattnet.
Att bada eller inte bada,
de skrattande barnen leker på 
lekplatsen
Fåglarna kvittrar i luften
Hundarna skäller på marken

Ulrika Åhren,
på fritidsgården

Kort
Kort från andra
kort från dig,
dela glädjen med mig

Elmer Bäckström,
på fritidsgården
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Livet
Vad är meningen med ditt & mitt liv?
Det är meningen att vi ska sprida 
kärlek i världen,
lära andra att göra det samma
Vi ska stoppa de som tar,
dödar oskyldiga& lyckliga själar
Vi ska dela med oss av naturens 
gåva, som vi kallar livet

Olivia Kanvik
Brunnsboskolan

Tankar
Har du någonsin tänkt vad som är 
meningen med ditt liv?
Varför gud skapade just dig?
Det är för att du är unik,
dig går inte ersätta med någon i hela 
världen
och att du är den du är
och att inte den alla vill
Vill du att det ska vara så?
Kom ihåg: Everybody loves you för 
att du är du

Olivia Kanvik
Brunnsboskolan

Kärlek
Jag sätter mig ner
känner lugnet falla över min 
förälskade kropp
Jag tänker på fåglarna som sjunger 
om oss,
vinden som får oss att dansa,
träden som viskar våra namn
och naturen som ropar
Kärlek!

Olivia Kanvik
Brunnsboskolan
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INGMAR JERNBERG är född i Göteborg och 
har tidigare bott i Frölunda. Nu bor han på 
Vasagatan.

Han läste naturvetenskap och mate-
matik i gymnasiet för han ville egentligen 
bli gymnasielärare eller mattelärare. På 
gymnasiet började han också intressera sig 
för fotografi. Från år 1974 har han jobbat 
som fotograf.

Han har som många andra kulturarbetare 
i Göteborg jobbat mycket i hamnen.

Ingmars huvudsakliga sysselsättning har 
varit att fotografera opera, musikal och 
balett för Stora Teatern och Göteborgs Ope-

ran 1974-2008.
Han hade ett statistjobb på Folkteatern 

som innebar att han spelade cirkusartist 
och gjorde en del, enkla cirkusnummer. En 
sommar plåtade han för Bostadsbolaget i 
Göteborg.

Ingmar har haft uppdrag att ta porträtt-
bilder i Bryssel. Han har fotograferat både 
Ingemar Stenmark och Olof Palme.

Ingmar trivs bra med sitt jobb. Han vill 
gärna göra många fler fotojobb men folk 
anlitar ju helst inte en pensionär…

Robert, Roberto, Timothy, Philippe

VECKAN 26 hade Homeira Tari ordnat en 
fotokurs för oss på Backa Kulturhus. Vi var 10 
ungdomar som fick delta i kursen gratis för att 
kunna göra ett bättre jobb för Made in Backa. 
Många av oss var med på en liknande kurs förra 
året med fotografen Eva Stööp. I år var det en 
fotograf som heter Ingmar Jernberg som ledde 
kursen. Vi ville gå den här kursen för att kunna 
utveckla oss i fotografi, ta bättre bilder och få 
mer erfarenhet. 

Vi har bland annat lärt oss en del om kame-
rans funktion och våra bilder kan visa hur vi har 
utvecklats under kursen.. 

Kursdeltagarna

I sommar har vi lärt oss ännu mer!
OM kursen     OM läraren

BAC A
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Det du gör kommer till 
sin ände tillbaks.   

I världen är du kanske bara någon,
men för någon kan du vara hela världen. 

Söt som socker. 

Man ska inte kasta sten när man sitter i glashus. 

Listig som en räv. 

Stark som en björn. 

Anfall kan vara det bästa försvaret. 

Av skadan blir man vis. 

Allt är inte guld som glimmar. 

Bakom varje framgångsrik man står en kvinna. 

Han trivs som fisken i vattnet. 

Efter regn kommer solsken. 

En konflikt har alltid åtminstone två sidor. 

En olycka kommer sällan ensam. 

Sätt ett  

för alla du 
känner igen!

De har samlat

26 ordspråk & talesätt

Genvägar är oftast senvägar. 

Bättre ensam än i dåligt sällskap. 

Ta först bort bjälken ur ditt öga, så du kan 
se klart och ta bort flisan ur din nästas. 

Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat
 får hela din kropp ljus, men om ditt öga är
fördärvat blir det mörkt i hela din kropp.
Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir
då inte mörkret. 

Det är bättre att vara sjuk än att passa sjuka. 

Lär av nya böcker, men av gamla lärare. 

Drömmar ger oss det vi önskar i vaket tillstånd. 

Hellre få vänner än många falska. 

Ju fler kockar, desto sämre soppa. 

Ingen rök utan eld. 

Blod är tjockare än vatten. 

Man ska inte sälja skinnet innan björnen är skjuten. 


