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Made in Tuve-medarbetare, frv: Maza, 
Melek, Armita, Matilda, Leila, Omer, Max 
och Rahim.
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SVERIGE är ett av de bästa demokratiska 
länderna i Europa som försöker respektera 
barnens rättigheter. Men det är mycket 
jobb som återstår innan vi med stolthet 
kan säga att Sverige är det allra bästa 
landet för barnen. 

Därför lyssnar vi mer på barnen, låter 
dem vara delaktiga och ha inflytande 
över sitt vardagsliv och närmiljö. Jag är 
övertygad om att det bidrar till trygghet, 
utveckling och livsglädje – sådant som vi 
även genom koncepten Made in Backa, 
Made in Tuve och Made in Kärra försöker 
bidra till.

Under hösten har över 200 elever från 
Norra Hisingen deltagit i vår verksam-
het. Vi har gjort Made in Backa nr 27 och 
Made in Kärra nr 4, som båda kom ut i 
december. Och så har vi färdigställt Made 
in Tuve nr 4, tidningen du nu läser.

Som vanligt har barnen deltagit i 
olika skrivkurser, träffat författare och 
lyssnat på föreläsningar. Ekram Habib har 
föreläst om sociala medier för 5A och 5B. 
Resultatet blev bra diskussioner, många 
intressanta reportage, dikter och berät-
telser.

Ett tema vi arbetat med är makt, men 

eleverna kunde också skriva om det som 
de har mest känsla och intresse för. Äldre 
Made in-ungdomar fick i uppdrag att in-
tervjua personer med makt att bestämma i 
vår stadsdel. Gunnestorpelever i klasserna 
5 A och 5 B har bland annat intervjuat 
elever och skolkuratorn och skrivit mobb-
ning. Det är ett väldigt viktigt problem 
som tyvärr om och om igen är aktuellt i 
olika sammanhang. För att kunna minska 
mobbningen behöver vi prata mer om den 
och tillsammans bekämpa den. 

Eleverna har också skrivit om önsk-
ningar, krig, viktiga personer i livet, om 
skolan och mycket annat. Texterna är 
väldigt berörande och intressanta eftersom 
barnen har haft modet att skriva från sitt 
hjärta. Grymt bra jobbat, tycker jag!

Till sist vill jag tacka lärarna Jan 
Toberntsson, författaren Tove Berggren, 
journalisten Fredrick Askerup och alla 
barn/ungdomar som har jobbat med detta 
nummer.

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

Vårt mål: Trygghet, utveckling
 och livsglädje!



Mobbning är ett stort problem 
i många skolor i Tuve, även på 
Gunnestorpsskolan.
Jag frågade kuratorn Cecilia 
Olsbänning vad hon tycker om 
mobbning. Hon sa att både vuxna och 
barn måste samarbeta för att stoppa 
mobbning. Det ska inte behöva finnas 
personer som blir utsatta. 

Hur kan eleverna stoppa mobbning?
 – Om eleverna är snällare mot varandra skulle 
mobbningen sakta men säkert sluta existera.

Hur skulle personalen kunna stoppa mobbning? 
 – Personalen bör vara uppmärksamma på eleverna 
och vad som händer i klassen.

Vem mår sämst? Mobbaren eller den som blir utsatt?
 – Det beror på, jag märker att mobbaren och den 
utsatte oftas mår lika dåligt.

Varför finns mobbning tror du?
 – Mobbning kan uppstå till exempel om eleven mår dåligt, 
eller om den eleven inte har några vänner 
så gör den sig ”cool” genom att mobba 
andra.

Har du själv blivit mobbad någon gång? 
 – Nej, men jag har sett personer som har 
blivit utsatta när jag var liten.

Oliver Söderberg
5A Gunnestorpsskolan

I skolan blir många elever utsatta för 
mobbning, fast alla vet att det är fel. Men 
varför förekommer mobbning ändå så 
ofta? Alla undrar vad mobbarna tänker 
egentligen, varför gör de det? Vi ville ta 
reda på detta så vi bestämde oss för att 
intervjua två mobbare. 

 – Hej, vi heter Milla och Fanglin, och är journa-
lister från Made in Tuve.

 – Hej! (Båda mobbarna)

 Varför mobbar/mobbade du?
 – För jag mådde dåligt, och tyckte det var kul. 
Men nu idag ångrar jag mig mycket. (Mobbare 
A)
 – För att jag blev mobbad själv tidigare och jag 
ville hämnas. (Mobbare B)

Har du själv blivit mobbad?
 – Ja, jag har blivit mobbad. Jag blev väldigt 
ledsen och jag tyckte inte det var kul. (A)
 – Ja. (B)

På vilket sätt mobbar/mobbade du?
 – Jag retades. (A)
 – Jag kränker och retas. (B)

Var mobbar/mobbade du, i skolan, på nätet, eller någon 
annanstans?

 – I skolan. (Båda)

Har du frågat dem du mobbar om de mår bra av det?
 – Jag har inte frågat men jag tror den jag mob-
bade mådde dåligt. (A)
 – Jag har 
inte frågat 
men jag 
vet att 
de jag 
mobbar 
mår 
dåligt. (B)

INTERVJUARE:

Fanglin Falk 
Milla Mikkonen

Mobbning

Intervju med två för detta mobbare

3

FO
TO

: A
ZR

A
 YA

G
C

I
”Vuxna och barn
måste  samarbeta”

Cecilia Olsbänning, kurator.
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DEN 30 NOVEMBER 1977 klockan 16.06 mötte 
Sverige dess mardröm, Tuveraset. Ett jordskred 
som fick alla hus att bara glida. Nio dödades, 
62 skadades. och 436 blev hemlösa. När de 67 
husen rasade sörjde hela Sverige

Josef Martén


Ajdin har bott i Tuve i 7 månader och han 
trivs. Han gillar fotboll och spelar med Mölndal 
i division 4. Ajdin är 26 år. 
Han bodde i Borås innan han 
flyttade till Tuve. Han gillar 
att fiska. Ajdin började spela 
fotboll när han var 8 år. Hans 
favoritspelare är Zlatan.


Milla har bott i Tuve hela sitt 
liv. Hon trivs i Tuve. Milla är 
11 år och hon hatar sporter. 
Det Milla tycker är dåligt 
i Tuve är att många tar droger, och hon hatar 
skolan. Milla tycker det bästa med Tuve är att hon 
har många vänner som bor där. Hon tycker inte 
att det är lugnt i Tuve.

Anonym

Framtidsplaner för 
Gunnestorpsskolan
MÅNGA tror att Gunnestorpsskolan ska få en 
gräsplan, men de tror fel, för det finns inga 
planer på att göra en gräsplan. Men det kommer 
kanske komma ett bollplank som bl a miljö- och 
trivselgruppen samarbetar med skolan för att 
göra. Elevrådet är med och påverkar detta. 

Kevin Andersson, Oliver Hiller,
Linus Moredall

Enna Nasri Ludwig

 Hur trivs du i Tuve? Bra. Jag trivs väldigt bra. Jag trivs bra här.

Hur länge har du bott i 
Tuve?

11 år. 6 år. 11 år.

Hur trivs du i klassen? Lite sådär, det beror på. Jag tycker det är väldigt 
bra.

Jag trivs lite sådär i 
klassen.

Har du blivit mobbad eller 
har du mobbat någon?

I 2an, 3an och 4an tror jag 
att jag har blivit mobbad, 
och jag tror att jag har 
mobbat andra.

Har blivit mobbad, och 
mobbat någon.

Jag vet inte.

Kommer du att bo kvar i 
Tuve?

Ja, men när jag blir stor 
ska jag kanske flytta, jag 
vet inte.

Jag vet inte. Ingen aning. 

3 MINI-PORTRÄTT


Helena bor 
i Lundby och 
gillade att 
dansa när hon 
var liten. Idag 
gillar hon kick-
boxning.

Jag har
intervjuat tre elever.
Så här gick det.

Maza

Tuves värsta dag

Vi vill ha
en konst-
gräsplan
PÅ Gunnestorpssko-
lan har vi en grusplan 
men vi skadar oss när 
vi spelar på den. När 
man ramlar så skadar 
man sig på gruset. Man 
blöder och kan inte 
spela vidare resten av 
rasten. En konstgräs-
plan skulle minska 
skadorna och skulle 
vara mycket roligare. 
Man skulle kunna göra 
roligare saker. Vi vet att 
det kostar pengar men 
kanske kan föräldrarna 
donera lite pengar? 

Elias Larsson 
Anthony Marufu

5B
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 Vi har tillsammans med vår 
ungdomshandledare Homeira Tari varit  
i Nordstan för att möta ungdomar som 
brukar hänga där. Vi ville veta varför 
vissa ungdomar väljer Nordstan som 
möteplats.

Ali
Ali är en18-årig kille som kom till Sverige förra 
året. Han är från Afghanistan. När han kom 
till Sverige placerades han på ett boende i Säve.

Han bor där tillsammans med ett par andra 
afghaner och går skolan i Kungälv.

Vi frågade Ali om vad han tycker om Nord-
stan och så här svarade han:

– Det är ett bra ställe för människor som 
köper kläder och det de behöver.

Hur ofta är du här och vad brukar du göra?
– Cirka fem gånger i veckan. Det är ofta 

vännerna som ringer mig och vi möts här. Jag 
träffar mina vänner på andra platser också. 

Abdull
Abdull Rahman är 22 år och kommer från 
Somalia. Han har bott i Sverige i fem år. Han 
berättade att han bor i Angered med sin familj. 
Abdull Rahman började arbeta på Volvo 
direkt efter gymnasiet men nu har han varit 
arbetslös i fyra månader.

Hur ofta kommer du till Nordstan?
– Inte så mycket, bara när jag ska köpa 

kläder.

Omar 
Vi pratade därefter med  Omar, som är 15 
år och kommer från Syrien. Han har bott i 
Sverige i fyra år. Omar berättade att han bor i 
Tuve med sin familj och går i skolan i Tuve.

Vad tycker du om Nordstan och varför kommer du hit?
 –Jag tycker om Nordstan men alla säger att 

Nordstan är en dålig plats.
Han berättade att han ser många poliser 

i Nordstan och att han inte vet varför de 
är där. Han kommer till Nordstan för att 
träffa sina vänner. Omar berättar att han har 
tråkigt hemma och att hans sociala liv finns i 
Nordstan.

Nashvan 
Vi pratade sedan med Nashvan som är en 

19-årig kille från Irak som har bott i Sverige i 
två år. Han berättade att han bor i en lägenhet 
vid Frölunda torg med sina kompisar och går 
på Lindholmens Gymnasium. Nashvan tycker 
inte att Nordstan är en bra plats för unga  
eftersom det är många ungdomar som har valt 
fel väg som tillbringar mycket av sin tid där. 
Han tycker att det inte är något problem att 
komma dit ibland på helger men man ska inte 
vara där länge.

Nashvan har inte så mycket skolarbete. Han 
tränar ibland och träffar sina vänner då och då 
i Nordstan.

Anna 
Anna är 19 år, bor på Hisingen och brukar 
ofta vara i Nordstan. Anna började hänga där 
i 14-årsåldern. Hon hade jobbigt hemma och 

därför brukade  hon hänga med kompisar på 
ett ställe som Anna kallar för Trappan. Anna 
är arbetslös och går till Nordstan när hon har 
tråkigt. Hon tycker att det inte görs så mycket 
för ungdomar. 

Rabie
Rabie är 20 år och född och uppvuxen i 
Sverige. Hon bor i Bergsjön. Rabie började 
komma till Nordstan när hon var 12 år. Hon 
började umgås med vänner som hade lika 
jobbigt som hon men det hände henne en del 
saker som gjorde att hon började tänka på sin 
och familj och välja ett annat liv. Rabie tycker 
att det snackas mycket om att hjälpa ungdomar 
men det mesta är bara ord och därför kan man 
inte lita på vuxna.

Mohammad, Hasib och Faisal

Vad tycker du
om Nordstan?
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Berätta om din barndom?

Den var la bra. Det var en trygg barndom. 
Jag växte upp i västra Göteborg. Jag hade 
två lillebröder. Jag gick i Åkerredsskolan 
och Kannebäcksskolan. Jag var som de 
andra lite busig. Inte så stor och stark så jag 
tjötade mest. Spelade lite fotboll och var 
duktig på att springa. Sedan blev det lite 
mer moppar, tjejer och pilsner. Jag gick på 
Majornas gymnasium, som fanns på den 
tiden. Jag läste en ekonomisk linje där. Efter 
det var jag skoltrött. Men på den tiden fick 
man göra lumpen så då gjorde jag det. Efter 
drygt ett år kom jag på att det var roligare 
att gå i skolan så jag började plugga på 
universitetet.

Hur ser en vardaglig dag ut på ditt arbete?
Jag kommer hit på morgonen och startar 
datorn. Då brukar jag ha en halvtimme eller 
timme på mig innan mötena drar igång. Då 
går jag igenom mejl som har kommit. Det 
ligger alltid någonting som väntar. Så jag 
kollar om någonting behöver göras eller om 
det är något jag kan skicka vidare. Sedan 
brukar det vara möten från 8.30 - 9.00 fram 
till 16.00. Det är möten varje dag. Man 
förbereder och går igenom en dagordning. 
Vi jobbar med att göra livet bättre för 
befolkningen på Norra Hisingen.

Vad innebär det att vara stadsdelsdirektör?
I Göteborg finns det 10 stadsdelsnämnder, 
och de här nämnderna består av politiker. 
Vart fjärde år är det val och då väljer man 
till fullmäktig till staden. Politikerna i 
fullmäktige bestämmer sedan vilka som ska 
sitta i olika nämnder och styrelser, t ex för 
Norra Hisingen. Mitt jobb är att ta fram 
underlag så att ”våra” politiker kan fatta 
kloka beslut. När de har gjort det ska jag 
också se till att det som de beslutat genom-
förs. Det gör jag inte själv, det är över 3700 
andra anställda som hjälper till. Vi ansvarar 
för bland annat grundskolor, förskolor, 
individ- och familjeomsorg (socialtjänsten), 
omsorg om funktionsnedsatta, äldreomsorg 
samt fritid och kultur.
Alla olika avdelningar har sina egna chefer 
men jag är deras chef och vi har en massa 
möten där vi bestämmer olika saker som 
ska hända i stadsdelen. En annan viktig sak 
är att se till att vi gör ett så bra jobb som 
möjligt med alla de pengar som vi får från 
stadens budget, (över två miljarder kronor)

Vi har intervjuat
                 …Johan Fritz, stadsdelsdirektör på Norra Hisingen

och att vi inte använder mer pengar än de 
två miljarderna.
Så mitt jobb är att hålla ihop det hela och 
följa upp och se till så att det som bestämts 
blir gjort. Om politikerna undrar över 
något ser jag till att frågan utreds och pre-
senterar förslag på vad som kan göras och så 
fattar de förhoppningsvis jättekloka beslut.

Har du några planer för stadsdelen Norra Hisingen?
Ja, det har jag. Vi måste visa oss, visa vad vi 
är bra på. Göteborgare som inte har anknyt-
ning till Norra Hisingen tänker nog inte 
det är ett ställe där man vill bo. Så vi måste 
marknadsföra Norra Hisingen som ett bra 
ställe att leva och bo på. 
Tilliten, både mellan människor stads-
delsorganisationen Norra Hisingen och 
mellan människor på Norra Hisingen och 
övriga staden kan förbättras. Jag känner 
att det är någonting vi måste jobba på. Det 
är ett långsiktigt jobb. Detta handlar om 
bemötande.

Vad har du för möjlighet att förbättra saker på Norra 
Hisingen? Vad kan bli bättre?

Jag kan starta olika arbeten och projekt. 
Samt understödja och ”heja på” dem som 
jobbar med detta. Jag har också möjlig-
het att ha en bra dialog med politikerna i 
nämnden så att de är medvetna om vad som 
efterfrågas.

 Anser du att budgeten har delats ut rättvist?
Ja. Det går inte att svara på något annat 
sätt. För budgeten bestäms av fullmäktige. 
Fullmäktige är valda av göteborgarna. Det 
är det mest rättvisa jag kan tänka mig. 

Vad tycker du om jämställdhet?
Det är naturligtvis jättepositivt ju mer 
jämställt det är. Om man tittar runt om i 
världen kan man se att de samhällen som 
har högst livskvalitet också har mest jäm-
ställdhet mellan män och kvinnor. Det är 
grymt viktigt att det är ett jämlikt samhälle 
för tryggheten mellan människor. Ju mer 
jämställt samhälle vi har, desto bättre är 
det.

Hur anser du att jämställdheten ser ut på Norra 
Hisingen?

Jämlikheten är inte tillräcklig. Jämställd-
heten har jag lite svårt att få grepp på. Då 
tänker jag på jämställdheten mellan kvin-
nor och män. Jag skulle kunna tro att det 
ser ut som i resten av staden.

Vad tycker du vi ungdomar på fritidsgårdarna borde 
göra för att fler flickor ska komma till fritidsgårdarna?

Ni borde sätta er ner med era fritidsledare 
och diskutera vad ni ska göra så att fler tjejer 
vill komma och ha kul på gårdarna.

Vad har ni för planer angående oss ungdomar?
Planen är att ni ska växa upp till säkra, 
duktiga och trygga göteborgare. Det gör 
vi genom att erbjuda en så bra förskola och 
grundskola som möjligt så att ungdomarna 
i stadsdelen har en bra förutsättning att 
klara sig bra i livet

En grupp flickor och pojkar här från Backas Girls och 
Backa Boys åkte till Malmö för att hälsa på några olika 
fritidsgårdar och se hur det är där. Vad tycker du om 
idén, borde fler fritidsgårdar prova på detta?

Superbra idé! Det borde de verkligen göra. 
All omvärldsbevakning är bra. Man måste 
vara nyfiken och se hur andra gör. Har de 
någon idé som man kan sno och göra till en 
Backa-idé?

Vad gör du för att minska känslan av utanförskap i de 
olika förorterna i Norra Hisingen?

Vi arbetar för en jämlik stad och stadsdel 
med god service och möjligheter i livet för 
alla - vi vill utveckla en jämlik stadsdel 
tillsammans med dig.

Det finns många ungdomar runt om i Sverige som kän-
ner att ingen politiker eller stadsdelsdirektör lyssnar på 
dem som är väldigt kunskapsrika. Hur tycker du dessa 
ungdomar ska få fram sitt budskap?

Jag har själv aldrig sagt nej till en intervju 
eller ett möte och för nästan alla andra 
stadsdirektörer och politiker är det likadant 
skulle jag tro. Det är ju vår plikt att lyssna 
på medborgarna och hjälpa dem.

Hur tycker du fritidsgårdar har ändrat ungdomars bete-
ende och hur tror du det kommer fortsätta påverka oss?

Det är en svår fråga men jag känner att det 
är upp till de som jobbar där och de som 
besöker fritidsgårdarna vad de gör åt saken. 
I värsta fall kan de bli en rekryteringsbas för 
kriminella nätverk men i bästa fall kan de få 
fram det man vill göra på fritiden.

Vilka möjligheter ger positionen dig för att föreslå ett 
projekt?

De finns ganska stora möjligheter. Är det 
något som ligger i linje med budgeten och 
som vi kan finansiera och som vi ser eller 
tror ger effekt så finns de alla möjligheter i 
världen att starta ett sådant projekt.

”Planen är att ni ska växa upp till säkra,
duktiga och trygga göteborgare”



Är det svårare eller enklare att föra fram ett projekt som 
kommunchef eller som stadsdelsdirektör?

Det är enklare att vara kommunchef för då 
är man chef för en hel organisation. Jag är 
chef för en stadsdel och det finns nio andra 
stadsdelar och massa andra nämnder. Min 
chef, Eva Hessman, är stadsdirektör för 
Göteborg, så hon har det lite enklare än jag 
kan jag tänka mig. Samtidigt är Göteborg 
en stor stad, och därför svårare att styra och 
leda. Man är del i en större organisation och 
har vissa ramar man måste arbeta innanför. 
Men inom de ramarna har man ett stort 
inflytande på vilka projekt man kan köra.

Du har tidigare varit kommunchef på Tjörn. Hur bidrar 
den erfarenheten till ditt nuvarande jobb?

Innan dess var jag först ekonomichef, däref-
ter kommunchef i Lilla Edet. Jag har också 
varit ekonomichef för stadsdelen Kortedala 
här i Göteborg. Så jag har snurrat runt en 
del. Det bidrar väldigt mycket till att ha en 
förståelse för hur samhället och kommunen 
fungerar och hur man driver och leder en 
kommun eller en organisation helt enkelt.

Vilket inflytande har du på utbildningen här i Norra 
Hisingen?

I det dagliga arbetet har jag ett ganska litet 
inflytande. Skolan styrs av läroplanen, som 
bestäms av staten inte av staden. Och så är 
det kommunen som är skolans huvudman, 
så det det finns en massa mål för skolan som 
är kommunala.
Man får inte lägga sig i så mycket som chef, 
utan varje rektor har ett stort ansvar för sin 
skola. Däremot kan mitt inflytande vara att 
se underlätta för rektorer och lärare att få 
göra ett så bra jobb som möjligt, så de inte 
måste hålla på med sådan som inte bidrar 
till elevens bästa. Till exempel att svara på 
massa enkäter eller annat som tar en massa 
tid från själva kärnuppdraget att utbilda 
våra ungdomar.

Hur samarbetar ni med andra stadsdelsförvaltningar 
för att skapa lika möjligheter för ungdomarna oavsett 
var de bor?

Det är samarbete jämnt och ständigt med 

                 …Johan Fritz, stadsdelsdirektör på Norra Hisingen

de andra stadsdelarna, 
både här på Hisingen och 
med de andra i staden. Vi 
träffas varannan vecka för 
att jobba med frågor som 
hur vi tillsammans kan 
förbättra verksamheten. 
När det gäller fritidsakti-
viteter så har vi samarbete 
med Lundby och Västra 
Hisingen. Vi är med och 
betalar 6-8 miljoner kro-

nor varje år från norra Hisingen tillsam-
mans med de andra stadsdelarna för just 
fritidsaktiviteter.

Det finns en stor segregation här. Enda lösningen är att 
ni alla tillsammans samarbetar för att lösa frågan.

Absolut, det görs men man ska komma 
ihåg att stadsdelen har ansvar för befolk-
ningen i sin stadsdel och nämnden har ju 
att se till sin stadsdels bästa. Men jag och 
de flesta andra menar att det innebär också 
att vi måste samarbeta. Med andra stads-
delar, andra förvaltningar, andra kommu-
ner, med företag och med invånarna och 
ungdomarna. Det är så stora och komplexa 
frågor så det är ingen som klarar det själv.

Vad har ni för mål med förändringen av Selma Lager-
löfs torg?

Det kommer att skapas 800 nya lägenheter 
vid torget. Vi vill att Selma ska vara en 
mötesplats där det är liv och rörelse hela 
tiden. Här kommer också att finnas ett 
nytt stadsdelshus med utrymme för kultur. 
På dagtid kan det vara mycket kontor och 
sammanträdesrum. Och på kvällstid kan 
det användas för möten och av föreningar. 
Målet är att vi ska ha ett schysstare och 
fräschare torg med lite schyssta affärer och 
en och annan restaurang.

Hur ska vi ungdomar och staden samarbeta så vi på båda 
sidorna kan nå våra mål?

Då är det grymt viktigt att vi kan ha våra 
mötesplatser där vi kan pratas vid. Jag har 
själv inte riktigt koll på om det finns några 
ungdomsråd eller platser där ungdomar kan 
träffas och prata om saker och ting. Men den 
enda riktiga sättet att vi ska kunna samarbe-
ta och nå våra mål är om vi träffas och pratar 
om det. Vi måste också låta er vara med och 
påverka och ha åsikter om saker och ting.

 Vi har väldigt lite idrotts- och fritidsaktiviteter här i 
Norra Hisingen för vi har väldigt få idrottshallar. Hur ska 
ni försöka förbättra detta?

Jag håller helt med att det finns för få 
idrottshallar. Just nu sägs det att det ska byg-
gas en hall vid Selma Lagerlöfs torg där tältet 
är nu. Vi planerar att utöka samarbetet med 
organisationen ”Idrott utan gränser” som nu 
hjälper till under gymnastiken i två skolor. 
Vi vill försöka utveckla detta under kvällstid 
och helger så att barn och ungdomar kan 
pröva på nya sporter.

Det finns många föräldrar som kan känna sig lite osäkra 
med att släppa iväg sina barn till skolan. Hur ska ni 
försöka öka säkerheten i skolorna?

Här handlar det mycket om utbildning så 
lärarna och rektorer vet hur de ska hantera 
olika situationer som kan uppstå. Skolan ska 
ockå öva med eleverna hur de ska hantera 
risksituationer. Det finns väldigt många 
planer och regler om hur man ska agera vid 
situationer. Nu behöver vi bara bli lite bättre 
på att kunna berätta vad vi gör och hur vi 
arbetar. Då får vi en schysst stämning så att 
alla kan känna sig trygga när deras barn är i 
skolan.

Emma Travljanin, Ekram Habib
Ajla Radoncic, Tina Moradi, Atrina Tari

Backa Girls - Ung helg

Johan Fritz  är 52 år, bor i Kungälv och utbildad 
på Förvaltningshögskolan. Han har tidigare varit 
kommunchef i Lilla Edet och arbetat som ekonomichef i 
Göteborgs Stad. Han tillträdde som stadsdelsdirektör 1 
oktober 2016. Johan är gift och har tre barn. 
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Intervju
med Mustafa
Hur var det när det var krig i Afghanistan?

– Jag var 10 år när jag lämnade Afgha-
nistan och efter det bodde jag i Iran. Jag 
kommer inte ihåg mer.

Hur kom du till Sverige? Vem kom först till Sverige 
i din familj? Var det tråkigt när det blev krig i 
Afghanistan?

– Jag kom ensam till Sverige. Min 
familj försvann på vägen hit och jag är 
väldigt ledsen och ibland kan jag inte 
sova.

När kom du till Sverige? Var du ledsen?
– Jag kom hit för ett år sedan och var 

mycket ledsen.

Trivs du bättre i Sverige än i Afghanistan? 
– Ja, jag trivs bättre i Sverige.

Hur är det i Sverige? Tycker du det är säkrare än 
Afghanistan?

– Javisst.

Mario
5A Gunnestorpsskolan 

Enkät på 
Tuve torg
VI HAR VARIT på Tuve 
torg och intervjuat sju 
personer.

Många tycker att 
Willys är bättre än Ica 
eftersom Willys är bil-
ligare. Men Ica har mer 
ekologiska varor.

Många tycker att det 
behövs nya lägenheter så 
snabbt som möjligt. De 
vill också att det ska byg-
gas en sushirestaurang och 
ett bättre café.

Många gillar blomster-
affären mycket, den har 
massor av fina blommor.

Alla som vi frågade sa 
att de trivs på torget. De 
gör mycket pynt t.ex. vid 
jul.

De flesta tror att det 
kommer bli fint när de har 
byggt klart.

Matilda Brandin
Omer Smajlovic

Rahim Njie

Clash Royale tog 
snabbt över världen. 
Det är ett strategispel. 
Made in Tuves testare 
Max, Alex och Björn  
är imponerade.

CLASH ROYALE är ett mobilspel gjort av 
Supercell. Spelet går ut på att man ska bygga 
ihop en armé med hjälp av olika gubbar. 
Alla gubbar är olika starka och bra på olika 
saker. Man spelar mot andra spelare och 
över hela världen. Varje spelare har två torn 
och en kungatron.

Spelet går ut på att förstöra motstånda-
rens torn och samtidigt försvara sina egna 
torn. När man vinner en match får man 
troféer och när man har tillräckligt många 
troféer så kan man få spela på en bättre 
arena och där får man chans att hitta nya 
kort. Man får kort genom att öppna kistor 
som man får när man vinner en match.

I en match använder man sig av en 
”deck” som består av åtta stycken olika kort. 

När man gör en deck ska man använda sig 
av gubbar som fungerar bra tillsammans. 
Man kan ha en stark gubbe längst fram som 
har mycket liv och bakom sätter man gub-
bar med mindre liv, som attackerar snabbt 
och starkt.

Vad vi gillar med Clash Royale
Björn: Jag gillar att det är ett strategispel 

och att det finns många olika gubbar som 
man kan använda. Jag tycker också att det 
är kul när man kan se att man blir bättre 
på spelet. Det är alltid jättekul när man 
kommer till en ny arena.

Max:  Jag tycker om att man kan låsa upp 
nya kort som är bättre och som gör det 
lättare att vinna. Jag älskar att det ofta 

kommer nya kort som gör spelet nytt och 
spännande. Det är en utmaning att hitta 
alla nya kort.

Alex: Jag gillar att man kan spela Clash 
med sina kompisar och vara i samma lag 
som dem. Jag gillar också att spela match-
er mot mina kompisar och klasskamrater.

Vårt betyg
Vi gillar att man måste tänka sig för att 
vinna och att man enkelt kan se när man 
blir bättre. Vi gillar även att man kan spela 
med sina kompisar och det är kul att tänka 
ut nya strategier. Därför ger vi Clash Royale 
5/5 poäng!

Max Gustafsson
Alexander Hovde

Björn Isaksson
5B Gunnestorpsskolan

Vi tyckte att vår skolmat var äcklig förut men 
den har blivit mycket bättre nu när vi har fått 
en kock som kan laga mat. Den nya kocken 
heter Amelia Gabrielsson och har jobbat på 
Brunnsboskolan i tre år. Vi intervjuade Amelia. 

Hur tänker ni när ni lagar maten?
Vi tänker att vi ska laga mat som barnen gillar, vad vi 
gillar, vad föräldrarna gillar och vad Göteborgsstad 
gillar.

Varför kan vi inte få pannkakor oftare?
För att föräldrarna kan göra det hemma. Pannkakor 
är något som många föräldrar brukar göra hemma 
till sina barn. Men vi ska försöka ge er pannkakor lite 
oftare. 

Lagar ni maten själva? 
Ja, vi lagar maten själva och det har vi alltid gjort.

Brukar ni fråga barn vad dem gillar? 
Ja, vi har börjat göra det.

Onsdagar nästa år ska vi laga mat som de flesta elever har önskat 
att få.

Melek Dogan
Lejla Elmi

Armita Adibi
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I MIN MAGISKA väska har jag Bur-
ger king, elgiganten, mästerkock, 
fotbollar, elittränare, säkerhets-
vakter, Ferrari, jetplan, chaufför, 
limousin, pengar, bank, fotbolls-
plan, fotbollskläder, vattenflaska 
och subway.

Nasri 

I MIN MAGISKA väska har jag min 
familj, mina kompisar, vinbär, 
mjölk, en varm pool, någon jag 
kan prata med om orättvisor i 
världen, en konststudio, min katt, 
en dansstudio och eld/ olika ljus.

Klara

I MIN MAGISKA väska har jag 
mitt liv. 

Enna 5A

MIN MAGISKA väska är en vanlig 
väska där allt som jag behöver 
finns och det jag inte behöver. Till 
exempel gympakläder, böcker, 
min telefon, frukt och allt möjligt.
 

Basil 5A

I MIN MAGISKA väska har jag 
ingenting. 

Conscience

I MIN MAGISKA väska har jag 2st 
superdyra högkvalitetskameror, 
bästa dagen någonsin för att göra 
thumbnails och jättebra redige-
ringsprogram.

Oliver

I MIN MAGISKA väska har jag 
choklad, ett jättestort badhus, ett 
bibliotek, min säng, målargrejer, 
dansstudio, en klocka, en tv, 
mobil, Ipad, dator, kläder och ett 
konditori. 

Fanglin

OM JAG HADE en magisk väska 
så skulle jag vilja ha med mig min 
familj, min hund, en dator, sushi, 
och Mountain dew.

Josef

I MIN MAGISKA väska har jag en 
stor scen som jag kan sjunga på. 
Jag har också en stor klättra ställ-
ning med en lång rutschkana. Jag 
vill ha med mig ett stort dansgolv.

Melina

I MIN MAGISKA väska skulle jag 
ha en rysk kattunge och en massa 
pengar. Men absolut inte äcklig 
mat. Bara god mat!

Oliver

OM JAG HADE en magisk väska 
skulle jag ha med mig Zlatan så 
han alltid är med mig, jag skulle 
ha med min GTA 5, min Xbox. 
Jag skulle ha med mig Anthony 
hela tiden. Jag skulle vilja ha hela 
Turkiet med mig. Jag skulle ha 
Jaffar byn och Yasin byn med mig 
hela tiden.

Omer

OM JAG HADE en magisk väska 
skulle jag ha med socker saker, en 
katt, en idrottshall, mina vänner, 
fotbollsskor, Spanien, min familj, 
sommaren, nyttig mat.

Lejla

OM JAG skulle ha en magisk väska 
skulle jag ha allt jag gillar.

Linus

I MIN VÄSKA skulle jag ha med 
hela Stade de France, Atlético 
Madrid, Stanford Bridge, blåvitt, 
gamla Ullevi, FIFA 17. Aldrig 
Real Madrid. Jag skulle ha med 
mig alla strumpskorna som finns 
i Unisport och alla sportaffärer 
som finns.

Elias

JAG SKULLE ha med godis, chips, 
läsk, seel, tv, mobil, data.

Anthony

OM JAG HADE en magisk väska så 
skulle jag vilja ha två starka assis-
tenter, en kock och mitt fotbolls-
lag Velebit. 

Rahim

JAG ÄR NY i klassen. Minmamma 
hade nyligen köpt en ny väska till 
mig från någon konstig affär. När 
jag tog med mig min nya väska till 
skolan så började den lysa. Hela 
skolan började skaka och allting 
började falla på plats. Plötsligt 
så kom det ett spöke till mig och 
han sa “jag e din väktare” Jag blev 
förvånad och kompisarna tyckte 
att jag hade en låtsaskompis. 

Abdulqader

JAG VILL ha med mig en katt. 
Ayhan

I MIN MAGISKA väska önskar jag 
att jag hade en ishall med hockey-
utrustning, ett jättefint hav och 
ett jättefint hus.

Max

Magiska

vä s k a n
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MIN PLATS ligger i Var-
berg. Min plats är en plats som 
alltid kommer att påminna mig 
om en av de viktigaste personer-
na i mitt liv. Här finns det alltid 
tre saker som väntar på dig. 
Korsord, en solig hammock och 
de finaste blommorna. På fram-
sidan finns det en gräsmatta 
som är perfekt stor för allt. En 
stor björk står där och väntar, 
på den hänger en repstege. Vid 
husväggen slingrar sig en lång 
rabatt, i den växer det röda 
vackra vallmoblommor och 
lavendel. Följer man rabatten 
tills dess slut så kommer man 
till uteplatsen, där står en ham-
mock i trä med blåa dynor. 

Sofie
 

MIN PLATS är Strömslund 
i Trollhättan. För att mina ku-
siner bor där och jag är ofta där. 
Jag vet hur det ser ut och det 
finns mycket att göra. Det finns 
också en fotbollsplan som heter 
TBSI och är väldigt stor.

Matilda

MIN PLATS luktar lite 
gummi av alla fotbollar. Man 
hör när någons fot träffar bol-
len när personen skjuter i mål. 
Den här platsen är viktig för 
mig för att jag har kul där. Jag 
träffar mina lagkamrater. 

Melek

JAG TÄNKER PÅ Tuveval-
len för det är en fotbollsplan på 
Orust. Min familj brukar åka 
till Orust där min pappa bodde, 
när han gick i skolan och där 
han spelade fotboll. 

Elias 5 B

MIN PLATS heter Kerman 
(en stad i Iran). Där finns hela 
min familj. Man hör en massa 
bilar köra förbi på gatorna och 
man ser olika slags hus. 

Armita

MIN PLATS är mitt rum 
och det luktar alltid mig och 
väggarna smakar tapetklister. 
Det är lugnt. 

Kevin

PLATSEN JAG tänker på 
nu är Biskopsgården. Biskop 
är platsen där jag växte upp. 
Jag ska dit idag och träffa mina 
vänner och min moster. Jag blir 
glad bara jag hör att jag ska till 
Biskop. Biskop 418 är Göte-
borgs bästa, välkommen till 
Biskop 418 som är bäst. 

Omer 

MIN PLATS är en bland-
ning av en bra plats och en 
sorgsen plats. Jag har många 
bra minnen av det men ibland 
kan de dränkas av sorg. Min 
plats är min mormors hus. Min 
mormor är tyvärr död. Jag var 
mycket med min mormor så 
det var som att en bit av mig 
försvann när hon dog. Min 
mormors hus hade en speciell 
doft. Jag vet inte vad den dof-
tade men det var en bra doft.

Klara

MIN PLATS är mitt hus, för 
där finns hela min familj och 
där vet jag att jag kan känna 
mig trygg för där vet jag att 
inget farligt kan hända.

Melina

MIN PLATS är på en ö. 
Den doftar hav och det hörs 
fåglar. Där var jätteskönt för vi 
badade där och vi hade med oss 
matsäck. Det var bra där!

Basil 5A

HEMMA, fotbollsplan, sko-
gen och skolan. Skogen för mig 
är en plats där man kan slappna 
av och springa med frisk luft.

Nasr

JAG GILLAR att vara vid 
min stora pool i Mostar, Bos-
nien på somrarna i en månad. 
Vid den platsen finns mitt stora 
hus, en liten stuga, en trädgård, 
en källare under marken och 
min stora pool! När jag är där 
känner jag mig glad för att jag 
kan leka med mina kusiner och 
simma i poolen.

Min andra plats är som jag 
gillar att vara i är i Dubrovnik 
i Kroatien. Där finns en stor 
strand där jag och min familj 
åker till i ungefär tre dagar. 
Stranden är stenig för det finns 
mycket stenar och det finns 
mycket vatten.

Tarik 5A

PLATSERNA jag tänker på 
är Bora Bora, Kroatien och 
Spanien. Bora Bora är en plats 
som ligger i Filippinerna och jag 
tycker det är ett fint ställe att 
besöka. Jag har varit i Kroatien 
många gånger, det är ett bra 
land att vara i. Jag har sett bil-
der från Spanien och tycker att 
det är ett land jag borde besöka.

Enna 5A

MIN PLATS är i tennishal-
len, Gothia tennis. Den är min 
heliga plats för att jag tränar 
där och jag gillar tennis väldigt 
mycket. Jag vet inte riktigt vad 
det luktar men jag känner mig 
trygg där. Det ser ut som en 
tennishall. Det låter poff-poff 
-poff när alla slår mot tennis-
bollen. 

Oliver

MIN ENA FAVORITPLATS 
är Liseberg. Jag tycker om att 
alla skrattar där, att det är 
roligt och det inte finns någon 
konflikt där.

Mitt andra favoritställe är 
Skara sommarland, det är fint 
där, glatt, mycket skrikande, 
rädsla och man övervinner den.

Abdulqader

SKOLAN är min favoritplats 
för att man får mat i bamba, jag 
kan ha roligt med min kompis 
och jag blir glad i skolan. En 
annan bra plats är hemma hos 
mamma. Jag blir bara väldigt 
glad över att vara där.

Anonym

MIN PLATS är hos farmor 
och farfar, för de gör så god 
mat och det är kul att få träffa 
dem. Platsen ligger i Kortedala, 
vilket gör den ännu roligare, 
för mina fyra andra kusiner bor 
där. De är därför också hemma 
hos farmor och farfar ofta.

 
Ludwig 5A 

MIN PLATS är Angered för 
att alla mina vänner bor där. Vi 
brukar vara på en fotbollsplan, 
den är stor. Det är barn där som 
leker, bråkar, gör rån och kaos.

Rahim 

MIN PLATS gör mig glad. 
När man går till centrum så hör 
man bussar, tåg och spårvagnar. 
Det är viktigt för mig att mina 
kusiner bor där. När jag är i 
skogen så hör man fåglar och 
andra djur, här leker jag och 
mina kusiner. 

Lejla

MIN PLATS
favorit
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FAMILJEN är viktigaste för mig. Döden är 
sorglig för mig för jag aldrig har träffat mina 
farföräldrar och jag önskar att jag hade gjort 
det. Kärlek är att man visar att man tycker 
om någon och det är bra för en. Självmord är 
inte bra för att då tänker folk att man är rädd 
eller att man inte tycker om sig själv.

Enna 5A

JAG MINNS när jag stod vid min farfars grav 
i Bosnien och min morfars grav i Sverige. Jag 
har ALDRIG sett dem. Min pappa berättade 
vad som hände med dem, de blev tillfånga-
tagna och fick lida och svälta under kriget i 
Bosnien. Sedan fick båda en obotlig tumör. 
De fick cancer och dog. Så jag börjar gråta 
varje gång när jag är vid deras grav.
DET SOM GÖR MIG GLAD är glädjen i om-
givningen, när jag tränar och och lyssnar på 
musik. Jag är alltid glad och jag ser aldrig från 
den mörka sidan, bara den ljusa.

Tarik 5A

MUSIK får mig må bra, glad! Musik får mig 
på humör, utan musik skulle hela världen vara 
tråkigt och jobbigt!

Maza

JAG TYCKER att ordet ”dag” är både ett 
sorgset och ett bra ord, för under en dag kan 
det hända både sorgliga saker och saker som 
gör en glad. Under en dag kan du till exempel 
slå dig, vilket inte är så kul och du kan vara 
med personer du tycker om, som jag iallafall 
tycker är kul.

Melina

NÄR JAG VAR LITEN levde min mormor. Hon 
var nästan alltid med mig och min lillebror, 
jag älskade henne så mycket. Vi båda tyckte 
väldigt mycket om vår mormor. Men en dag 
när jag och min storebror skulle gå och spela 
fotboll så träffade vi vår mamma och bonus-
pappa. De såg båda väldigt ledsna ut. Jag fick 
en konstig känsla. Plötsligt fick jag en tanke 
som jag absolut inte trodde var sann. 
”Är mormor död?”
 Jag trodde jag skulle få ett svar som ”Nej, 
såklart inte” men tyvärr fick jag ett annat svar 
av min mamma, hon sa ”Oliver, mormor är 
i himlen nu”. Vi hämtade min lillebror hos 
min pappa. Vi grät.

Linus

DET FINNS ETT ORD som många tycker är bra 
men för mig är det typ det mörkaste ordet av 
alla ord. För mig är makt början på allt dåligt 
vi människor har gjort. Om inte vi ville ha 
makt så skulle inte krig, mobbning, rasism, 
våldtäkter och nazism funnits.

Klara

IBLAND FÅR JAG flashback, och minns dåliga 
saker som hänt. Jag försöker glömma men det 
är faktiskt en del av mitt liv som jag inte kan 
glömma och då förstod jag.

Abdulqader

JAG GILLAR DJUR för att jag har växt upp 
med djur och jag har djur nu. Djur är viktiga 
därför behöver vi ta hand om djuren och inte 
utrota djur bara för deras päls eller horn.

Ludwig 5A

&

Resan
till Sverige 
som
flykting
DET VAR TVÅ unga personer som 
blev ihop under ett pågående krig 
i Bosnien. De personerna blev 
rädda och mannen blev tvungen 
att kriga mot sitt eget folk. Men 
mannen sa nej. Unga paret gömde 
sig i mannens brors hus. Det kom 
fyra serbiska poliser som frågade 
mannens bror var mannen var. 
Men brodern sa att han inte visste 
var mannen var.

Andra dagen kom många ser-
biska poliser som frågade igen var 
mannen var, då sade brodern att 
han inte visste. Poliserna tog bro-
dern och satte honom i ett fängelse 
där han fick sitta i några veckor. 
Polisen slog honom jättehårt 
överallt så att han fick jätteont. 
Mannens syster hjälpte honom. 
Hon kände en snäll och känd ser-
bisk kille som sade till poliserna att 
de skulle släppa brodern. De gjorde 
som han sade, de släppte brodern 
och han fick vara fri som förr. Det 
unga paret beslutade sig då för att 
fly från landet.

 De gick till en buss som körde 
dem ut från landet. De betalade 
mycket pengar för att komma till 
Sverige. När de kom till Sve-
rige bodde de först hos kvinnans 
moster. Efter ett tag fick de en 
lägenhet och de kunde i lugn och 
ro planera sin framtid. Först lärde 
de sig svenska språket och sedan 
började de jobba. Ganska snabbt 
fick de tre barn.

 
Enna 5A

MÖRKT
ljust
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Om jag...

…VAR VUXEN skulle jag 
säga att skolan inte ska 
finnas

…VAR HAVET skulle jag 
säga till fiskarna att prata.

…VAR NATTEN skulle 
himlens stjärnor prata. 

Anonym

…HADE MAKTEN skulle 
jag gått in i en butik och 
tagit/ätit upp alla saker.

…VAR VUXEN skulle jag 
resa till Japan och göra 
random saker.

…VAR SKOGEN skulle 
jag välta på oskyldiga 
folk.

Oliver

…HADE MAKTEN så 
hade jag byggt Unisport 
och Nike.

…VAR SKOGEN så hade 
jag odlat jungeln.

Rahim

…HADE MAKTEN över 
Sverige skulle jag inte göra 
något.

…VAR VUXEN skulle jag 
jobba som skådis.

Anonym

…HADE MAKTEN skulle 
jag äga hela världen.

…VAR SKOGEN skulle jag 
göra mer regnskogar.

Linus 

…HADE MAKTEN skulle jag haft slavar 
och dom skulle göra allt jag sade.

…VAR VUXEN skulle jag göra allt jag 
ville göra som barn. 

Elias 5 B 

…VAR SKOGEN skulle jag inte låta 
någon hugga ner mig.

…HADE MAKTENskulle jag göra värl-
den bättre. 

…VAR NATTEN skulle jag vara mörk.

…VAR HAVET skulle jag skapa en storm.

…VAR VUXEN skulle jag ha massa 
pengar.

Armita 

…VAR VUXEN skulle jag vara fotbollsproffs. Jag skulle spela i 
Chelsea, eller vara youtuber.

…HADE MAKTEN skulle jag stänga av alla skolor så att man 
fick lära sig hemma istället. Jag skulle också göra så att Sve-
rige ser ut om Spanien för att det är varmt och fint där.

…VAR HAVET så skulle jag göra så att det ser ut som Hawaii 
och bilda en tsunami.

…VAR NATTEN skulle jag göra det ljust.
Matilda

…WAS A GROWN UP I would live in 
New York with my BFF (Maja)

…HAD POWER I would fly.
Krista

…WAS A GROWN UP I would move to 
New York with my BFF (Krista)

…HAD POWER I would fly.

…WAS THE SEA I would be friends 
with mermaids.

…WAS THE NIGHT I would be friends 
with the wolf.

…WAS THE WOOD I would sing with 
birds.

Maja

…VAR VUXEN skulle jag 
slösa mina pengar på 
onödiga saker. 

…HADE MAKTEN skulle 
jag spränga alla skolor.

Alexander

…VAR VUXEN skulle jag 
slösa alla mina pengar.

…HADE MAKTEN så skulle 
jag stänga alla mina skolor.

…VAR HAVET skulle jag göra 
en tsunami.

Anthony

…VAR VUXEN skulle jag 
åka runt hela världen.

…HADE MAKTEN skulle 
jag göra vad jag ville. 

…VAR HAVET så skulle jag 
vara en storm och prata 
med Gud så att han kunde 
sänka stormen.

…VAR SKOGEN skulle jag 
försöka vara så grön som 
möjligt.

Max

…VAR VUXEN skulle jag 
grilla marshmallows.

…HADE MAKTEN skulle jag 
vara kung i clash royale.

Elsan

…VAR NATTEN så skulle 
stjärnorna lysa så klara 
att himlen såg ut som ett 
hav. Djupblå himmel med 
stjärnor som små båtar. 

…VAR NATTEN så skulle 
månen vara så vit att om 
man kollade tillräckligt 
noga så skulle man se det 
snöa där.

…VAR NATTEN så skulle jag 
vara mörkare än botten av 
ett hav. 

…VAR HAVET så skulle min 
yta vara så blank att under 
solnedgången skulle vattnet 
vara orange. Jag skulle vara 
så stor att varje båt skulle se 
ut som ett sandkorn. 

…VAR VATTNET så skulle 
jag vara så blå att inte ens 
himlen var blåare.

Sofie
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Idag har vi varit på Backa 
fritidsgård där vi har träffat den nya 
områdeschefen inom Kultur och 
fritid, Anna Lifjorden. 
Hon tillträde jobbet 1 februari och 
ska vara vikarie fram till slutet av 
juni.
– Jag ska göra mitt allra bästa för 
att alla ungdomar ska må bra och 
och känna att de har en bra fritid.

Anna är utbildad socialpedagog och går 
också Göteborgs stads ledarprogram, 
Morgondagens chef för chefer.

Hon har jobbat här på Hisingen, i 
cirka tre år som verksamhetsutvecklare 

inom äldreomsorgen.  Hon har också ar-
betat i Västra Hisingen som utvecklings-

ledare och som chef inom äldrevården i 
Kungsbacka kommun.

– Det var 14 år sedan så det ska bli kul 
att få vara chef igen. 

Hon tycker det är kul att arbeta med 
andra för att nå gemensamma mål, men 
också för att bidra till att utveckla verksam-
heterna för alla som bor i stadsdelen.

– Jag älskar kultur och att få inspiration 
av naturen.

Vad anser du om den nya åldersgränsen på fritids-
gårdarna?

– Jag tycker att den är bra. Den ger oss 
möjlighet att förbättra fritidsgårdarna. 
Vi behöver säkerställa att fler tjejer, men 
också fler yngre tar del av det utbud som 
fritidsgårdarna har. Men ni som är mel-
lan 16 och 19 år, kommer att få vara med 
och skapa en verksamhet som riktar sig 
bara till er. Se detta som en möjlighet 
att vara med och påverka innehållet. Jag 

Anna Lifjorden bor i Kungälv och jobbar på Hisingen. Hon är 40 år och har tre pojkar – Philip 17 år, William 14 
år och Alexander 4 år. 

Vi har intervjuat
          …Anna Lifjorden, ny (vikarierande) områdeschef  för Kultur och fritid

är övertygad om att det i framtiden blir bättre 
för er.

Vi tycker det är viktigt att politiker och andra som arbetare 
inom området ska komma ut på fritidsgårdarna och kolla 
hur det är. Många har sagt att de ska besöka fritidsgår-
darna men det har de aldrig gjort. Hur ser du på det?

– Jag lovar att jag ska komma ut till fritids-
gårdarna och hälsa på när jag har tillträtt min 
tjänst.  Just nu är jag inte fullt insatt i hur det 
ser ut i verksamheten men jag ska försöka lära 
mig. Jag tycker det är viktigt  att vi tillsam-

mans arbetar för att utveckla verksamheten 
och att vi lyssnar på varandra. 

Anna berättar också varför hon tycker att 
det är viktigt att yngre och äldre träffas.

– För mig är det viktigt att vi gör det möj-
ligt att mötas generationer emellan. Om äldre 
och yngre möts kan alla bidra och ta ansvar så 
att vi får ett bättre samhälle.

 Gagi, Armando, Jonte och Ajla
Ung Helg

”Den nya
åldersgränsen 
på fritids-
gårdarna
är bra”
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Den mystiska natten
DET VAR EN GÅNG en pojke som inte kunde sova. Han gick ner till var-

dagsrummet och satte på TV:n. Efter 30 sekunder somnade pojken. Men han vaknade 
plötsligt av något slemmigt! Det var maskar som kröp igenom hans ögon och öron. 

– HERREGUD VAD ÄR DETTA, skrek pojken. Han slet av sig maskarna och sprang till köket, men då trodde 
han inte sina ögon... Maskarna bar ut alla glas, tallrikar och möbler ur huset! Pojken visste inte vad han skulle ta sig 

till. Han försökte att ta tillbaka möblerna och allt annat men maskarna gick till attack! Pojken sprang till hallen, tog på 
sig skorna och sprang ut för att leta efter hjälp. Hans föräldrar sov fortfarande. Han tänkte inte ens när han sprang ut, utan 

han bara sprang, sprang och sprang.... BOOOMM! Pojken sprang rakt in i ett flygande tefat! 
 – Åh nej! Skrek han. Men då började allting snurra, snurra och snurra....
 – Aaaaaaaahhh! Skrek pojken plötsligt. Han hade nämligen ramlat ur sin säng!
 – Vad är det gubben? frågade mamma. 
 – Jag vet inte, det bara hände något konstigt, sa pojken. Men när han väl tänkte efter så var det ju bara en dröm. 
 – Jag hade en konstig mardröm, sa han. 

– Okej men lugna ner dig lite gubben, sa mamma.
Tarik Torlo

5A Gunnestorpsskolan

14

DET VAR EN GÅNG en liten pojke som var 5 år. Han 
ville ha ett nytt gosedjur. Han hade redan 11 stycken. 
Men han fick aldrig ett till eftersom hans föräldrar tyck-
te att det var för dyrt, dyrt och dyrt! Varför är allting så 
dyrt, tänkte pojken. Efter 5 månader när det var pojkens 
födelsedag hände det något märkligt. Han fick ett paket 
och i det låg det... Ett nytt gose-djur!

 – JAAAAAAAAAA!  TAAAAACCCKKKK! 
Skrek pojken av glädje.. Han hade inte riktigt önskat 
sig en nallebjörn som gosedjur men han var ändå glad. 

Nästa dag vaknade pojken av att alla hans 12 gos-
sedjur låg på honom, han trodde inte sina ögon! Det... 
det var nallen... den rörde sig! Pojken kisade flera gånger 
för att se om det var sant, och det var det. 

 – Aaaaaaaahhh! Okej, okej, lugn, lugn, lugn, sa han. 
 – Det här är bara en dröm!. 
Men det var det inte. Nallen började stöka till det i huset och det blev bara värre 

och värre.
 – Hur sjutton kunde mina föräldrar få tag på en levande nalle?!?!
Men då kom pojkens tjocka katt Nellie fram och knuffade undan nallen så han 

ramlade omkull. Och då hände något helt sjukt! Nallen fick glittrande krafter och flög 
iväg!

 – Ååååhhh så coolt, sa pojken.
 – Hur lyckades vi ta en levande nalle, sa pappa.

 – Jag vet inte, det kanske var jag som var blind, sa mamma.
 – Ja, men nu slipper vi, och förresten vem ska städa allt det här?
 – Han som sålde nallen, sa pojken plötsligt.
 – Jaha....
 – Affären som vi köpte nallen ifrån heter ”Gosedjur-fabriken, Rik-

tiga djur” sa mamma.
 – Ååh herregud, det var ju ett zoo...., sa pappa.

Tarik Torlo
5A Gunnestorpsskolan

Den konstiga 
gose-nallen



PIERRE BÖRJAR föreläsningen 
med att fråga om vår ålder. Sedan 
förklarar han att vår kognitiva 
förmåga inte är fullt utvecklad 
förrän vi fyllt 18 år. Kognitiv 
förmåga innebär att kunna ta in, 
minnas och tolka information och 
dätefter fatta beslut. 

Det är väldigt svårt att 
fatta beslut för oss männis-
kor. Ett exempel som han ger 
oss är när en vän som man 
inte vill umgås med ringer 
och frågar om man vill ses. 
Vad säger man då?

Hela livet och allt vi gör är 
resultat av olika val. Vad vi väljer 
beror på vår åsikt i många fall. 
Egna åsikter får man genom egna 
upplevelser. Alltså leder våra egna 
upplevelser till att vi får åsikter.

Vad är frihet? frågade Pierre.
– Att göra vad vi vill, svarade vi 

som lyssnade.
– Frihet innebär också att vi 

kan tänka, tycka och känna vad vi 
vill, fortsatte Pierre.

Men varför är det så svårt?
Vi behöver ha självförtroende 

för att våga vara som vi vill. Själv-
förtroende innebär att man tror 
på sig själv. Alla val vi gör i livet 
präglas av vår förmåga till att lita 
på oss själva.

Barn som konstant får höra 
att de är dåliga, dumma och inte 
förstår någonting, blir osäkra. De 
får inget självförtroende och tror 
inte på sig själva. Föräldrar som är 
stränga tänker ofta att de jobbar 
hårt för att tjäna myket pengar 
så att deras barn ska kunna få det 
bästa i livet och därför bör barnen 
vara nöjda. Men då glömmer de 
att de måste finnas där för sina 
barn på andra sätt, genom att se 
till att de faktiskt mår bra.

Status innebär för många att 

man ska bo i ett fint område, ha en 
bra lön och en snygg bil. Men om 
föräldrarna lär sina barn att status 
är viktigast, vad händer då? 

En följdfråga till detta är: 
Varför är det så många i Askim 
som inte vill att man ska ta emot 
flyktingar där?

Svaret är att de är rädda 
för förändring eftersom det är 
någonting okänt. Man är rädd 
för att situationen ska ändras till 
någonting dåligt.

– Tycker ni att ni är bra män-
niskor, frågade Pierre.

De flesta svarade ja. 
Pierre tycker att man får höra 

sanningen av ungdomar.
Hur byggs rädsla upp? Genom 

att man som förälder ofta varnar 
sina barn för onda människor. 
Man delar alltså upp gott och ont, 
till två helt olika saker.

I Sverige blir man myndig 
när man fyller 18 år för då anses 
man vara kapabel att ta hand om 
sig själv. Samhället gör sitt bästa 
för att vi ska vara så trygga som 
möjligt, enligt Pierre.

Är det bra att alltid vara 
positiv?

Kanske inte alltid. Om man 
träffar en människa som alltid är 
positiv kan man misstänka att den 
människan ljuger om sin lycka. Då 
är man egentligen väldigt olycklig.

Pierre berättade om när han 
jobbade som livvakt åt en väldigt 
rik man som verkade vara världens 
lyckligaste. Han skrattade alltid. 
Men han drack mycket alkohol 

för egentligen var han olycklig.

Pierre fortsatte att berätta om 
sitt liv:

– Jag har jobbat mycket med 
att hjälpa människor. Det är ett 
väldigt känsligt jobb och jag har 
brutit ihop i tårar. Jag har fått se 

mycket. Det har fått mig att 
undra över hur man kan bli så 
arg på någon annans åsikt, att 
man vill skada den männis-
kan. Alkohol kan verkligen 
förvandla goda människor till 
onda människor. 

– En terapeut frågade mig 
”Kan det vara så att du går in så 
mycket för ditt jobb där du älskar 
att skydda andra, för att du inte 
kunde skydda dig själv när du var 
liten?”

Ibland tar barn på sig uppgif-
ten att vara sin egen förälder men 
det kan de aldrig vara. 

Som barn sa Pierre:
”Jag ska bli stor och stark för 

att kunna slåss emot tio personer 

PIERRE JADENHEIMER är 42 år och har en dotter som är 21 år. 
Han bor med sin sambo. Pierre jobbar som utbildare och förelä-
sare och trivs med sitt jobb. Han har tidigare jobbat som livvakt, 
ordningsvakt och lastbilschaufför.

Han vill att vi ska börja tro på oss själva.
– Alla ska veta att de kan uppnå sina drömmar och bli vad de 

vill och göra vad de vill.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Jag tycker om det jag gör väldigt mycket, det är utmanande. 
Gillar att pröva på nya grejer och jag trivs här.

Vad har du för utbildning?
- Personskydd, militär närstrid, jakt, personlig utveckling, 

kris- och traumahantering.

Hur tycker du att samhället ser på dagens ungdomar idag?
- Väldigt efterblivet, samhället klagar på ungdomar väldigt 

mycket på ett negativt sätt. Istället för att se vad som är fel så kla-
gar dom.

samtidigt.
Han berättade att han gjorde 

ett test i Ryssland för att se om 
han lyckades med detta. Det 
gjorde han. Efteråt kände han bara 
tomhet. Han var inte glad över 
det.

Vad han ville ha sagt med sin 
föreläsning är att om man inte 
tar tag i sina naturliga reaktioner 
och om man som förälder beter 
sig fel så kan monster skapas. Om 
man sorterar allt i gott och ont, 
så börjar man också hata. Då blir 
man ett monster.

Utan trygghet kan man inte 
relatera, därför måste barn ha 
trygghet.

Pierre sa slutligen:
– Jag vill lära er att när ni en 

gång blir föräldrar ska ni upp-
muntra era barn till att skaffa sig 
egna åsikter istället för att försöka 
tvinga dem att tycka som ni vill.

Ajla, Armando, Ramo och 
Gagi

föreläste om ”Rädslan för rädslan”
Pierre

”Alla val vi gör i livet 
präglas av vår förmåga 
att lita på oss själva”
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www.madeinbacka.com

Jag
önskar

…ATT jag får träffa min 

moster idag. 
Lejla

… ATT det var april.

Melek
…ATT Barcelona frågar om jag får börja i Barca. 

Rahim

…ATT jag kunde 
prata flytande finska för jag 

kan inte alla ord.
 …ATT jag fick träffa Griezmann. 

Elias

…ATT få en 

Gopro, Hero b5 black

 …ATT flytta till ett annat land.

Max G

…ATT
jag kunde bli osynlig.

Linus

…ATT jag får en 
hund 

…ATT  det inte var krig. 
Armita

…ATT  få träffa Zlatan. 
…ATT jag kunde vara med i ett dataspel. 

…ATT jag kunde få fem miljoner. 
…ATT skolan försvinner. 

Omer

…ATT jag 
blir fotbollsproffs.

Lukas

…ATT jag får en 
ps4 och 1000 triljoner 

robux.
Anonym

…ATT det 
var fred på jorden.

Anonym

…ATT jag inte levde eller 
att jag får ett bättre liv.

Anonym

…ATT jag kanbli en forskare somräddar liv.
Klara

…ATT man
inte behövde

gå till skolan.

Maza

…ATT jag 
slutar skolan. 
Basil 5 A

…ATT jag 
fick ta med datorn 

hem.
Abdulqader


