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Denna termin har temat i klassen varit Angered. Det innebär
att vi studerat vår stadsdel och
andra så kallade förorter ur
många olika perspektiv.
Angereds historia, miljonprogrammet och segregation är
några av de ämnen som berörts.
En del av detta speglas i de
artiklar som deltagarna skrivit
till detta nummer.
På skolan är annars den svåraste diskussionen just nu den
borgerliga budgeten som
röstades igenom i riksdagen.
Den innebär att vi tappar ungefär 700 000 kronor i bidrag.
Mindre pengar till folkbildningen i förorten, alltså.
Därmed återstår inte annat än
att önska:
God Jul och Gott Nytt År.
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Många unga
från Angered
lockas av IS
Isis konflikten i Mellanöstern
härjar vidare, och här i Sverige
väljer fler och fler unga män och
även kvinnor att åka ner för att
ansluta sig till IS på ett eller
annat sätt.
Problemet är speciellt stort här i
nordöstra Göteborg, där en stor del
av de utlandsresande kommer
ifrån.
– Det handlar om religion och
guds vilja.
Det säger Abdi, en 24-årig man
från nordöstra Göteborg och en
lokal IS-sympatisör. Han beskriver
sig själv som en vanlig kille som
gått på gymmnasiet och jobbat
större delen av sitt vuxna liv.
Unga män lockas
Säpo konstaterar i deras senaste
rapport att det huvudsakligen
handlar om män mellan 20-25 år
som åker.
Från Sverige har ett 80-tal personer redan åkt ner och utav dem
beräknas det att cirka 20 har stupat
i konflikter i Syrien och Irak. Detta
ser SÄPO som ytterst oroväckande
och har infört särskilda insatser i
stadsdelen.
Det har även diskuterats om ny
skärpt lagstiftning som ska hindra
eller begränsa människor som har
åkt ner från att komma tillbaka till
Sverige.
Varför väljer unga män i stadsdelen att ansluta sig till konflikten?

– Jag har alltid varit en muslim,
men jag blev praktiserande runt
tiden jag fyllde 18, då började jag
inse hur saker och ting var på riktigt.
Han säger att hans västerländska
levnadssätt hade fört honom längre bort ifrån hans religion och gud.
Tappat kontrollen?
– Sverige är ett land där du lätt
kan tappa kollen. Med alla fester
och alkohol i vardagen kan du lätt
gå vilse, det gäller bara att hitta
tillbaka till den sanna vägen.
Vid frågan om varför IS strider
aktivt mot andra muslimer i Syrien
och irak, höjer Abdi på huvudet
och börjar skratta:
– Dom är inte riktiga muslimer
säger han, och ser plötsligt allvarlig ut.
– Dom här shia och kurderna och
alla som säger att dom är muslimer
fast inte följer profetens väg är inte
muslimer!
Inga riktiga muslimer
Han börjar sedan förklara att
dom som inte vill ha en islamisk
stat är inte riktiga muslimer och
går emot det profeten ville.
Vad tycker du om att kristna
blir förföljda i IS kontrollerade
områden?
– Skitsnack, svarar han snabbt.
– Vi älskar kristna och vill ha
fred med dom, men då måste dom
följa våra muslimska regler och
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betala en avgift varje månad. Det
är det enda sättet vi kan bo och
leva tillsammans som profeten
säger. Dom borde inte vara rädda.
IS ger dom möjlighet att leva i frid
med oss.
Borde vara glada
Han ser det inte som orättvist att
kristna måste betala en avgift och
inte muslimer för att bo på samma
ställe, utan förklarar att det är
muslimernas land och att de kristna borde vara glada att de ens får
vara där.
Tror du det finns ett IS nätverk i Sverige?
Abdi ser smått ombekväm ut
fast svarar på frågan:
– Nää, men det finns väldigt
många riktiga muslimer, som jag
och många bröder, som vill hjälpa
till och ska åka ner.
Ser inga problem
Han ser inte att det blir ett pro- MÅNGA FÖRORTSUNGDOMAR lockas att stödja terrororganiblem när IS-krigarna kommer till- sationen IS. Många ger sig också av för at strida med IS.
baka från stridandet till Sverige.
– Västerländsk media är falsk,
Ska du åka ner och ansluta dig
– Varför skulle vi kriga här, vi är
inget vad dom säger är sant, kolla till IS?
inte förtryckta här.
bara på vad dom sa om Irak innan
- Inshalla, svarar han enkelt.
Varför tror du IS medlemmar
dom invaderade. IS är inte terrokallas för terrorsiter i tidningar
rister.
Fotnot: Abdi heter något annat.
och på nyheterna?

Många värvas genom sociala medier
Den islamska staten, också känt
som IS eller ISIS är en väpnad
grupp som kontrollerar större
deler av Syrien och Irak.Det
senaste året har de blivit omtalade som världens mäktigaste,
och mest brutala terrororganisation.
IS har också fått mycket uppmerksamhet för deras bruk av
våld. Så vad får så många unga att
vilja dra ner till Syrien eller Irak

för att kriga med dem?
Säkerhetspolisen i Sverige säger
att minst 80 personer har rest från
Sverige för att delta i krigen. 30 av
dessa är från Angered, och mörkertalet ska vara stort. I förhålllande till befolkningsmängden är
Sverige det landet som har tredje
flest medborgere som deltar i krigen, bara Belgien och Danmark
har flera.
Så hur rekryterar IS sina krigare?

Vad locker så många unga till att
resa ned och offra livet sitt i krig?
IS främsta rekryteringsmedel är
sociala medier. De postar propagandavideor på YouTube, och
skriver inlägg på Twitter och
Facebook. Propagandan blir lätt
tillgänglig för väldigt många.
Hittills har krigen tagit minst
20 svenska liv, men mörkertalet är
också här stort.
Källor: aftenposten.no, gp.se,
wikipedia.se:
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Narkotikan största
problemet för polisen
Narkotika är ett stort problem i
Angered. Många gånger säljs
knark helt öppet på torgen. Det
är ett stort problem för invånarna och även polisen.
– Det är alldeles för mycket narkotika i Angered. Jag vet inte vad
det beror på, jag är ingen forskare,
men en orsak kan vara att man inte
vet hur man ska få ett jobb, hur
man ska klara sina studier. Man
måste läsa, studera men man får
ändå inget jobb. Många känner en
uppgivenhet av att de ändå inte får
något jobb så de kan lika väl göra
detta, säger Marcus Fröjd, områdespolis i Angered.
Han är en av de tio som jobbar i
stadsdelen.
Öppen försäljning
Hammarkulletorget och Hjällbo
är stora problemområden när det
gäller öppen narkotikaförsäljning.
– På Hammarkulletorget har vi
jobbat jättehårt. I maj gjorde vi en
insatts nio kvällar i rad. Då tror jag
att vi fick 60 narkotikarapporterade fall. Buskarna som försvann
nyligen vid Hammarkulletorget
var på grund av att det har gömts
narkotika utanför pizzerian. Vi
försöker försvåra miljön för de
som är där. Vi har också skolundervisningar i årskurs sju och
åtta där man berättar om droger
och mopedproblemen, vad man
får göra och inte göra, berättar
Marcus Fröjd.
– Vår uppgift är att invånarna
ska lära känna oss. De flesta vi
träffar idag är ungdomar. Så vi är

på fritidsgårdar och skolor. Vi försöker synas och röra oss så mycket som möjligt i området.
Markus har jobbat i Angered i
tre och ett halvt år.
– Jag tycker det är jättekul, jag
lär mig många nya saker. Sen så
finns det givetvis problem som vi
brottas med. Men jag tycker det är
spännande, säger han.
Ganska många poliser
Angered har ganska hög polisnärvaro på tanke att områdespoliserna finns. Men Marcus förstår
känslan på att det tar långt tid
innan de dyker upp, men det händer mycket saker. Det kan vara så
att de är upptagna med någonting
och det kan de inte bara släppa.
– Det bor 50 000 invånare i
Angered så att alla ska se oss är
ganska svårt. Men vi hör ofta att vi
inte syns. Vi försöker vara ute på
alla torgen i en halvtimma och
träffa folk.
Områdespoliserna jobbar i en
grupp med tio poliser.
– Alla arbetar inte alla dagar.
Men det klart att många tycker att
vi syns för lite.
– Vi skulle behöva vara fler
grupper. Nu jobbar vi fyra dagar
och är lediga tre. Jag skulle vilja
att man jobbar alla dagar i veckan
men nu är det inte så. Men ändå
försöker vi vara ute så mycket som
möjligt, vi är väldigt sällan inne,
säger Marcus.
Jobbar i hela Angered
Det har funnits områdespoliser
tidigare, en i Gårdsten och en i

Lövgärdet och en grupp som jobbbade i Hjällbo och Hammarkullen.
För ungefär ett år sedan slogs de
ihop och jobbar i hela Angered.
– Vi försöker rikta in oss där
problemen finns, då blir så klart
synligheten liten.
Polisen har ett projekt som heter
Trygga Angered där man tre till
fem år ska satsa från polisen och
stadsdelen. Man har gått ut och
frågat allmänheten vad de tycker
är problem.
– Det har man inte gjort så ofta i
Sverige. Problemen i Angered för
ett år sen var mopedåkning, trafiken och narkotikaförsäljning. Just
nu jobbar vi mycket mot narkotika
och mopedåkning. Får vi bukt med
det så kommer det bli mycket
tryggare här. Vi lyssnar mer på
dem som bor i Angered och det är
bra, säger Marcus Fröjd.
Skriver rapport
Kör man moped ofta på en
innergård i Gårdsten så får man ett
vräkningsbrev. Polisen känner
oftast igen de som kör och
behöver inte jaga dom. Istället
skriver man en rapport och de får
böter i efterhand.
– Vi lovar att lösa det men det
syns inte alltid, säger Marcus.
Det har varit mycket diskussion
om papperslösa och tiggare och
om polisen ska ingripa.
– Jag har ingen åsikt om papperslösa, men för tiggarna har
Sverige bestämt att det är ok. De
är inget hot för oss. Det är inte förbjudet att tigga, men det klart att
man tycker synd om dem. De sitt-
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KOLL PÅ HAMMARKULLEN har Marcus Fröjd, en av tio områdespoliser i Angered.
ter där på grund av en anledning.
Vi som poliser får inga problem
med dem.
Poliser beskylls ofta för att vara
rasister.
Inte rasism
– Rasism är värdelös. I Angered
handlar det inte så mycket om
rasism, mer om segregation. Få
som inte bor i Angered har varit
här. När det är Hammarkullekarnevalen ser man alla där men
det är inte så de andra 365 dagarna
utan det är bara en dag eller två.
– Nyinflytningen i Angered är

inte så stor, det känns som det blir
ett utanförskap så fort man tar
spårvagnen mot Angered. Tyvärr
bor det inte många svenskar här.
Rasism i sig är jag givetvis motståndare till. Var jag rasist skulle
jag inte jobba i Angered för då har
man problem. Givetvis är mitt
jobb att ta folk som begår brott
oavsett var man kommer ifrån. Att
jag skulle vara rasist för att jag griper någon med utländsk ankomst
är absurt. Jag griper en person bara
för de har begått ett brott oavsett
om man heter Svensson eller
Mohammed. För mig spelar det

Foto: SOLAF TOFEK

ingen roll. Men givetvis så skulle
man öka förståelsen, jag kan
känna att polisen är dåliga på att
anställa personer med invandrarbakgrund men har blivit mycket
bättre nu. Jag försöker lära mig
kulturer och förstå. Visst kallar de
oss för rasister när man griper dem
men jag gör bara mitt jobb.
Personligen kommer jag behandla
alla lika.
SOLAF TOFEK
XHEJLAN RUSHITI
AYSE YAGCI
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Allt färre svenskar
bor kvar i Angered
Antalet svenskar minskar i
Angered. Nu bor det mest folk
med utländsk bakgrund här.
2010 bodde det 262 fler utlänningar än svenskar i stadsdelen.
Fyra år senare var skillnaden 2
082 personer.
Även om förändringen inte är
väldigt stort procentuellt sett så
känns det som om det bor mycket
färre svenskar i området.
– Jag själv skulle aldrig i helvetet flytta härifrån, säger Leif
Börjesson.
Han har bott i Angered hela sitt
liv och han tycker att förändringarna i Angered beror på för myck-

et invandring.
– Sverige borde först och främst
ta hand om dem som bor här i
ytterområdena och sedan ta in fler
folk, annars blir det katastrof.
Angered har en dålig status nu, det
anses vara ett ghetto, så var det
inte förr.
Vågar inte
Enligt Leif Börjesson är mångkulturalism bra men det får inte gå
överstyr.
– Det bor inte så få svenskar i
Angered men folk vågar inte träda
fram eftersom de är rädda att
betraktas som rasister. De vill inte
bli utpekade och därför håller dom

sig för sig själva, säger han.
Zahra Abdirahman som är elev
på folkhögskolan i Angered, tycker att svenskarna i området är osociala. Enligt henne så har de en
helt annan uppfattning om invandrare.
Väljer själv
– Det är okej att det bor så få
svenskar här, de har valt det själva
och alla har möjligheten att välja.
Vill de inte bo kvar så är det inte
mycket man kan göra åt det, säger
Zahra Abdirahman.
Hon hävdar att hon dock skulle
vilja att det bodde fler svenskar i
Angered, eftersom man skulle

VILL SE FLER SVENSKAR. Zahra Abdirahman tror att det skulle innebära mindre segregering
om det bodde fler svenskar i Angered.
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känna sig mindre segregerad och
att det skulle vara roligt att se
människorna från det landet man
bor i.
Dagis och förskolelärare i stadsdelen har oftast en brytning när
dom pratar svenska, det kan ha
effekt på barnen då de tar till sig
lärarnas sätt att prata och växer
därför upp med brytning i det
svenska språket själva.
För få svensktalande
Zahra Abdirahman som är småbarnsmamma själv håller med om
att det är negativt att barnen skall
drabbas av segregationen i området.
– Det barnen lär sig i första stadiet kommer dom att använda sig
av resten av livet, så det är väldigt
synd att dom inte kommer att prata
ren svenska, säger hon.
Hon säger att hon bor här tillfällligt och skulle aldrig kunna se sina
HAMMARKULLEBO. I 23 år har Selam Sultan bott i stadsdelen
barn växa upp i det här området.
och han tycker inte att de flesta förändringarna under den tiden
– Därför skyller jag inte på de varit negativa.
svenskar som flyttar härifrån efter- nasiet. Det är nästan så att det borgs Universitet så framstår barn
som jag själv har samma synsätt svenska språket försvinner ur sam- och ungdomar från storstädernas
som dom.
hället i Angered, hävdar han.
kommunala förortsskolor allt mer
Om Selam skulle få tillfället att som det nuvarande skolsystemets
Negativa förändringar
flytta från Angered så hade han förlorare. Antalet skolor där melSelam Sultan som har bott i gjort det omgående. Det på grund lan fyrtio och sextio procent av
Angered i 23 år har liknande åsik- av att han inte vill att hans barn eleverna lämnar nionde klass utan
ter. Han tycker att förändringarna i skall växa upp här. Språkfaktorn behörighet till gymnasieskolorna
Angered mestadels har varit nega- och det faktum att kriminaliteten ökar.
tiva, både utseendemässigt och har ökat markant gör enligt honom
Han hävdar att vi står inför en
samhällsmässigt.
Angered till en olämplig ort för situation där stora delar av dagens
– Man brukade se fler svenskar i barn att växa upp i.
unga från de mest utsatta stadsdeHammarkullen förr, det har dock
larna i de tre storstadsregionerna
trappats ned med åren. Jag tycker Tappar hoppet
riskerar att tappa tilltron till saminte att det är så bra med färre
Enligt statistiken så är det en hället och därmed hamna i ett tillsvenskar här, exempelvis så får ganska jämn fördelning mellan stånd av permanent marginalisevåra barn i Angered svårt att lära svenskar och utlänningar i områ- ring.
sig det svenska språket tydligt det. Men på grund av segregatioeller korrekt. Det leder till att bar- nen så får man intrycket av att det
HASINA QUBADY
nen bryter på svenska eller använ- bor betydligt färre svenskar i
SAMAN ALILO
der fler slangord. Det blir då auto- Angered.
NICKLAS JENSEN
matiskt svårare för dom att studeEnligt Ove Sernhede som är prora vidare, ibland inte ens på gym- fessor i socialt arbete vid Göte-
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PÅ PLATS. Nu är det snart dags för invigning av Angereds Närsjukhus.

Snart öppnar äntligen
Angereds Närsjukhus

Huset är klart. Nu fattas bara
inredningen. Men till sommaren
är Angereds Närsjukhus klart,
efter flera års försening.

– Vi flyttar in successivt under
sommaren och i slutet av sommaren kommer sjukhuset att vara
fullt av verksamhet, säger informationschefen Johanna Steijer.
Angereds Närsjukhus är ett nytt
specialistsjukhus för invånare i
Angered och östra Göteborg.
Verksamheten har varit i gång i
flera år i tillfälliga lokaler men
snart är själva sjukhusbyggnaden
färdig.
Målen för närsjukhuset är: Att
samverka med andra för att ge
befolkningen i nordöstra Göteborg
en välfungerande hälso- och sjukvård. Att utvecklas till ett centrum
för utveckling och forskning inom
närsjukvård i ett mångkulturellt
samhälle. Att bidra till att göra
hälso- och sjukvården mer tillgänglig och sträva efter att göra
vårdens organisation begriplig och

välkomnande för medborgarna.
Att verka för nytänkande och
bidra till att förbättra dagens vård
och omsorg. Arbeta hälsofrämjande. Vara en attraktiv arbetsgivare med flexibla lösningar och en
lustfylld och dynamisk arbetsmiljö
och leda samverkan inom vård och
omsorg i Nordost.
– Vi har inga avdelningar för
inneliggande patienter, utan bara
ha dagsjukvård och dagkirurgi.
Sjukhusets kommer att ha följande mottagningar: Barn och ungdomsspecialistcentrum, Smärtcentrum, Neurologopedimottagning,
Vuxenspecialistcentrum, Röntgenmottagning, Gynekologimottagning, Ungdomsmottagning och en
barn och ungdomsmedicinsk mottagning i Gamlestaden
Vem som ska äga sjukhuset är
fortfarande inte helt bestämt.
Bland annat har socialdemokraterna föreslagit att man ska riva
upp beslutet om privatisering.
– Det ligger i planen att det ska
privatiseras och det finns inga nya

direktiv kring det. Fast det kan
vara så att det inte privatiseras
också, det vet vi inte säkert än,
säger Johanna Steijer.
Det kommer att jobba ungefär
300 personer på det nya sjukhuset.
– Nu är vi 230 anställda. Vi
kommer att anställa ungefär 60
personer till. Det sker löpande,
men det finns vissa verksamheter
som inte påbörjas förrän det nya
huset är klart, till exempel dagkirurgi. Så det kommer att behövas
en del operationspersonal.
Förhoppningsvis innebär det att
en del Angeredsbor får jobb.
– Vi vill gärna ha personer härifrån så att mångfalden i samhället
speglas inom personalen. Vi hopppas på att få mer anställda som bor
i området också men egentligen
spelar det ingen roll, det är ju
kompetensen man har som avgör.
LAMA KAISS
SANDRA KAISS
AYAN HERSI
LISA CLARKE
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Syriska flyktingar får hjälp
Iman Baroudi är VD för syriska
kvinnoförbundet som försöker
att hjälpa flyktingar som drabbbats av kriget i Syrien. Hon opinionsbildar om frågan, hon hjälper syriska kvinnor att komma
in i samhället och sprider mer
information.
– Vi startade föreningen i
november 2012, det var efter revolutionen i Syrien. Det kändes akut
för oss syriska kvinnor att samlas
och göra någonting. Sen hörde vi
om syriska förbundet i Jordanien
som startade 2006. Vi öppnade ett
kontor i Sverige och tog efter
deras stadgar, berättar hon.
Lokal i Munkebäck
Föreningen har cirka 40 medlemmar men om man räknar
familjemedlemmar är det ungefär
350 personer. Det är 12 personer
som sitter i styrelsen. Föreningen
har en lokal i Munkebäck.
– Vi samlas och planerar hur vi
ska utveckla Syriska kvinnoförbundet, det var första målet för Iman Baroudi
oss, samt att försöka bilda opinion på kvinnodagen om kvinnors
så att folk får veta hur situationen situation. Många berättade om
är i Syrien. Vi arbetar genom att deras jobbiga resa till Sverige. Vi
sprida information om situationen samarbetat med några från
i Syrien. Sedan är det viktigt att Mariestad och andra städer runt
omkring i Västra Götaland.
kunna hjälpa de nyanlända.
Situationen med alla som flytt
Bazarer och demonstrationer
och kommer hit är jobbig.
– Vi ordnade också en bazar för
att samla stöd till syriska kvinnor
Mycket idellet arbete
– Det svåraste är att allt jobb och vi försöker vara med på
ligger på några få personer. Det är demonstrationer. Vi deltar på konideellt arbete och brist på resurser. ferenser med större aktörer fast det
Vi får bara ett litet bidrag från är inte lätt att bli accepterade.
Många vill att syriska kvinnor blir
Studieförbundet Ibn Rushd.
Trots det bedrivs det ganska representerade av de liberala, de
som inte är beslöjade. Vi har haft
mycket arbete.
– I mars ordnade vi en konferens lite problem åt det hålet. Vi samlar

också in pengar och skickar till
våra delar i Turkiet och Jordanien.
WASSILA SEMMO
HYAM EL SAYED
Fakta
36 000 syrier har sökt asyl i
Sverige sedan konflikten bröt
2011.
Enligt FN har konflikten lett till
att över 6,5 miljoner människor är
på flykt inom Syrien och över 2,8
miljoner har flytt utomlands.
Siffran för de som flytt utomlands
tros vara mycket högre än den
officiella. Hälften av alla flyktingar är barn i åldrarna 0-17 år.
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Optimism bland tjejerna
i Angereds United
Förra vintern sände SvT en
uppmärksammad dokumentär
om fotbollslaget Angereds
United. Då var det tveksamt om
satsningen på damfotboll skulle
överleva. En sammanslagning
med Bergums IF gör att optimismen är stor igen.
– Tjejerna är överens om att
spela tillsammans. Men när det
kommer gubbar in i bilden blir det
mer besvärligt, säger Abbas
Zarrinpour, kassör i Angered U.
Klubben bildades av föreningarna i Angered för att få ihop ett
seniorlag i damfotboll.
Det har gått bra, på tre år gick
laget igenom serierna ända upp till
division 2 där man spelade den
senaste säsongen.
För få spelare
Men avancemanget har frestat
på.
– Vi har en tunn trupp och har
varit bara femton spelare. Det funFoto: HANS CRUZ
kar inte om man är ett division 2- ENTUSIASTISK. För fotbollen och kompisarna i Angereds
lag, säger lagets tränare Yannis United. Simona Hanoun var en av huvudpersonerna i TV-serien
Alexiadis, och fortsätter:
– Är det fem-sex stycken borta plugga, menar Yannis Alexiadis
En sammanslagning med Bergum
på en träning blir det inte bra. Och som själv lägger av efter denna skulle innebära en mycket större
tjejerna vet att de kommer att få säsong.
spelartrupp. Om den nu blir av.
spela matcherna även om de inte
– Egentligen är det bara en fråga
tränar.
Större trupp
om namnet. Jag förstår egentligen
Det har inneburit att vissa trä– Jag är egentligen bara ung- inte diskussionen. Angered United
ningar till och med fått ställas in.
domstränare. Spelar man på en så är ju en förening som bildats av de
– Innan gick tjejerna i skolan. här pass hög nivå måste man ha en andra föreningarna i stadsdelen för
Nu jobbar flera, ibland kvällstid tränare som kan utveckla spelarna, att de unga tjejerna ska ha ett
och då kan de inte komma på trä- någon som ha en bättre fotbollsut- seniorlag att spela i. Ingen av
ningarna. Det är frustrerande för bildning. Det ställs betydligt större klubbarna här har möjlighet att ha
de som är här och som kanske krav när det är seniorfotboll och ett eget seniorlag. Därför kan vi ju
skulle behövt vara hemma och jag har inte den kompetensen.
inte byta namn varje gång en ny

-BLADET

11
Men i det nya Angered United
finns många som jag inte känner
så bra, men jag hoppas det blir bra
med tiden och vi kommer att fortsätta att spela som vi brukar spelar.
Vad säger dina föräldrar om
att du spelar fotboll?
– I början var det svårt för dom
att förstår min passion för fotbolllen men sen började dom att stötta
mig och nu är allt br. De vill så
klart att jag går någon utbildning.
Men jag måste hitta en som jag
bryr mig om, som jag kan gå in
hundra procent för.

Foto: HANS CRUZ

BEKYMRAD. Tränaren Yannis Alexiadis tycker att det behövs
flera spelare i truppen när laget spelar på en så hög nivå som
division 2.
förening kommer med. Det
handlar inte om vem som ska
bestämma, vi lämnar gärna över
ordförandeposten eller styrelseposter till en ny förening, säger
Abbas Zarrinpour.
En av huvudpersonerna i TV–
dokumentären
var
Simona
Hanoun. Hon är 19 år och har
sedan programmet spelades in slutat skolan och börjat jobba.

eller att plugga vidare. Men personligen är jag gladare än det ni
såg av mig då. Jag trivs på jobbet
och jag har till exempel tagit körkort.
Passionen för fotboll har hon
kvar.
– Sen jag var lite jag var alltid
superintresserad av att spela fotboll. Jag har aldrig testa någon
annan sport.

Passionen finns kvar
– Jag spelar fortfarande fotboll
och trivs med det. Vissa grejer har
ändrats sedan filmen gjordes.
Några av mina vänner som ni såg
på filmen inte är kvar, de har
bestämt sig för att jobba istället

Betyder mycket
Och Angered United beyder
fortfarande mycket för henne:
– Om man pratar om det gamla
Angered United, är det klart att det
har haft en stor betydelse för mig,
det var liksom en andra familj.

Hur ser du på din framtid?
– Jag är inte en person som tänker så mycket på framtiden. Jag
bara planerar min dag och lever
varje sekund. Jag spelar fotboll för
att ha kul, det spelar ingen roll om
jag inte är professionell i framtiden, jag bara spelar för att jag
älskar det. Jag fokusera mig på
grejerna som jag måste och vad
som händer får vi se, säger
Simona.
Mycket jobb kvar
För Angered United gäller det
också att lösa tränarfrågan.
– Det har varit lite bättre engagemang från styrelsen i år. Men
man ska komma ihåg att det personerna i styrelsen också sitter i sina
gena föreningars styrelse. Det
borde vara fler personer som är
engagerade i detta. För detta är
den enda damföreningen vi har i
Angered, säger Yannis Alexiadis.
HANS CRUZ
ANDREAS ASTORGA
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STÄNGS? Badet i Hammarkullen hotas av nedläggning. Vilket upprör invånarna.

Hotat bad upprör
Badet i Hammarkullen hotas av
stängning. Det har väckt stora
protester i området, bland annat
har flera demonstrationer skett.
– Badet betyder mycket för
området. Det är guld värt. Det här
är ett ställe som är mycket socialt.
Jag tror att samhället tjänar mycket pengar på att ha det öppet. För
de familjer som bor i området är
det viktigt, säger Ali, som är chef
för Hammmarbadet.
Anledningen till att badet kanske ska stängas är att nybyggda,
moderna Angereds Arena, två
hållplatser från Hammarkulletorget, har öppnat, vilket har gjort
att antalet besökare både i
Hammarkullebadet och Rannebergsbadet har minskat. I Angered
är det större och en ny byggnad
med bättre utbud på maskiner. Det
ligger också centralt.
Om Hammarbadet ska fortsätta
att ha öppet krävs det renovering.

– Det kommer att kosta mellan
15 och 18 miljoner, berättat Ali.
Politikerna har beställt en utredning som kommit fram till tre förslag.
! Båda baden läggs ner.
! En av anläggningarnna renoveras och den andra läggs ner.
! Gymmet på Hammarbadet
blir kvar men simhallen läggs ner.
Då stängs Rannebergsbadet för
allmänheten och blir bara öppet
för föreningar.
Föreningar använder Hammarbadet redan i dag. Stödnätet, Röda
Korset och somaliska föreningar
använder badet för simskola för
kvinnor.
I dag besöks gymmet av mellan
60 och 70 personer per dag. Från
måndag till fredag kommer elever
från alla skolor som har skolverksamhet och lär sig att simma. På
helgen kommer privatkunder.
– Med alla skolklasser som är
här så har vi ungefär 150 besökare

per dag till badet.
Han tror att många av besökarna
inte kommer att åka till Angered
om badet läggs ner.
Billigare att träna
– Många som bor här släpper
inte i väg sina barn till andra
områden. Inte heller vuxna som
går på gymmet tror jag kommer att
åka till Angered och dessutom
kanske inte kvinnogrupperna
kommer att fortsätta.
En annan anledning är att det är
mycket billigare att träna på
gymmet i Hammarbadet. Ali
hoppas att badet kommer att bli
kvar:
– Alla som vill att badet ska vara
kvar borde skriva till politikerna
och protestera, säger Ali.
SARAH PAKATCHI
AREZOO VOJDANI,
GABRIELA ESCOBAR
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Livet som papperslös
Papperslösa jagas under sin jakt
på ett bättre liv.
I dagsläget finns många flyktingar som asylsökande hos
Migrationsverket.
Många lyckas inte att få permanent uppehållstillstånd i Sverige
och föredrar att riskera mycket
genom att bo här utan papper. De
kallas papperslösa.
De har ett tufft liv för att få
uppehållstillstånd. De kämpar för
ett hopp i livet. Hur ser verkligheten i livet ut Hur kan det vara då?
– Jag hade hört att Sverige var
en säker plats, det var därför jag
kom hit, säger Reshad som levde
som papperslös i 3,5 år.
Han kom till Sverige på grund
av kriget i Afghanistan. Jihadis- INSTÄNGD. Utan kontakt med samhället. Det är verkligheten för
terna har dödat hans familj och han papperslösa.
lyckades att rymma därifrån.
nent uppehållstillstånd efter fyra organisationer.
år och han har ett vanligt liv nu.
- Min nya situation är helt ny
Lever som en råtta
Han känner sig lycklig.
och annorlunda . Jag kommer inte
– Det var verkligen fruktansvärt
att minnas den där tiden i mitt liv.
som papperslös. Jag hade inget liv, Lycka att betala skatt
De papperslösa är människor som
du är bara en levande människa
– Det är fantastiskt. Jag kan förtjänar ett bättre liv.
utan någonting att leva för. Du har verkligen inte beskriva mina känsPIRAN
inte råd att leva som en vanlig lor idag, jag är en helt ny mänALEX
människa, du måste överleva. Om niska. Jag har fötts igen och börjat
IGNACIO FLORES
du till exempel blir sjuk kan du ett nytt liv. Jag kan jobba, jag beinte gå till läkare på grund av att talar skatt, jag har mitt eget hem Fakta
du saknar personnummer. Du är och jag är en lycklig människa.
Antalet asylsökande har de
alltid rädd för allting, du är tvingHan berättar att det var så svårt senaste åren legat mellan 25 000 ad att gömma dig hela tiden. Du att komma hit.
40 000 per år, men det är svårt att
lever exakt som en råtta
– Efter att jag rymt från jiha- beräkna hur många papperslösa
Det finns många olika problem dister i Afghanistan kom jag till och gömda människor som finns i
som uppstår, till exempel hur man Iran och sedan Turkiet. Jag var två Sverige.
Enligt
ungefärliga
ska överleva på en obestämd tid. månader i Turkiet. Sen kunde jag beräkningar från 2010 uppehåller
Var ska man bo? Hur ska man för- komma hit med en lastbil där jag sig mellan 10 000 och 50 000
sörja sig under tiden?
låg gömd under lasten hela vägen. papperslösa personer i Sverige
– Och det viktigaste problemet
Han fick ingen hjälp från staten varje år och av dessa är uppskattär att om polisen griper dig blir du eller någon statlig organisation ningsvis 2-3 000 barn. Inom EU
deporterad till ditt land.
men han är tacksam för hjälpen beräknar man att det finns ca 2,8-8
Reshad lyckades att få perma- från Svenska kyrkan och friviliga miljoner papperslösa.
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Vem bestämmer
över Angered?
Vem bestämmer över Angered?
Det var frågan för ensemblen
på Angeredsteatern när de började jobba fram pjäsen med
samma namn tillsammans med
invånarna i stadsdelen.
Vad är makt för dig?
När känner du dig mäktig?
Dessa frågor diskuteras i pjäsen.
Det är många faktorer som har
makt över dig, till exempel kulturella, religiösa och traditionella

uppfattningar som har styrt oss i
evigheter.
Barnen måste ha på sig jackan
fast de inte vill. Föräldrarna ställer
klockan för att vakna till jobbet i
tid. Så får vi någon gång bestämma eller är vi alla fast i samhällets
rutiner?
– Det tog cirka sex månader att
arbeta fram pjäsen och det blev ett
fantastiskt resultat. Teamet var
jätteduktigt och arbetsamma och
med det blev allt som vi ville. Man

ska inte tappa hoppet även om det
känns för jävligt så som samhället
ser ut idag, tycker regissören
Malin Holgersson.
Vi träffade henne på ett kafé
nära Hagakyrkan. Med doften av
nybryggt kaffe och kanelbullar
och med värmeljusens närvaro
omkring oss från alla bord började
vi prata.
– Vi ville skildra att alla har plats
i samhället och ingen ska känna
sig trampad på för till exempel

VEM DRAR I TRÅDARNA? Det diskuteras i pjäsen på Angeredsteatern

Foto: ANGEREDSTEATERN
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kön, utseende, tankar eller klädsel.
Alla människor håller på att konsumera ihjäl varandra på planeten.
Trots allt det så har alla människor
lika värde och samma rättigheter.
Allt är möjligt. Vi får aldrig
glömma det. Alla får vara med och
dela vårt universum. Varje individ
har en röst och alla har rätt att tala,
tycker hon.
Journalist från början
Detta var hennes första pjäs.
– Egentligen är jag journalist
men tröttnade på att skriva journalistiska texter. Jag kände att det jag
ville få fram fick inte plats i
svensk media,
– Jag ville uttrycka mig på ett
friare sätt. Resultatet blev att jag
mer skrev poesi och lite mer av
den typen av litterära texter. Nu
jobbar jag mer och mer konstnärligt, bland annat med scenkonst.
Nästa projekt på Angeredsteatern blev Revolution.
– De båda pjäserna går inte att
jämföra. Den nya pjäsen är för
barn och det är svårare att skriva
barnpjäs för man måste vara noga
med varje detalj och hur man ska
överföra barnens tankar ordentligt.
Medan ”Vem har makten över
dig?” handlar mer om personliga
tankeställningar.
Fysisk uppgift
En av skådespelarna i pjäsen är
Hanna Alem Davidsson. Hon är 25
år, är uppvuxen i Stockholm och
har sina rötter i Etiopen. Hon har
tidigare jobbat med teater i olika
sammanhang men pjäsen ”Vem
bestämmer över Angered” är
hennes stora professionella jobb.
– Pre-perioden har gick väldigt
bra. Det har gjort att inget kändes
som ”oj vad jobbigt det blev”.
Föreställning ställer stora krav
på fysiken.
Vi har varit beredda på att det

FÖRSTA PJÄSEN. Hanna Alem Davidsson gör debut som professionell skådespelerska.
ska vara fysisk föreställning och
liksom tränat oss. Vi hade 30
minuters förberedelsetid innan
varje föreställning för bland annat
ska uppvärmning, stretcha. Vi var
väldigt måna om våra kroppar för
att vi skulle hålla hela den här
spelperioden.
Hon tycker att koreografin i
föreställningen är fantastisk.
- Iki Gonzales Magnusson har
gjort ett fantastiskt jobb och liksom strukturerat upp hela föreställningen med rörelser, vilket har

gjort det lätt för oss att hänga med
på resan.
Jag tycker att man ska se denna
föreställning. Det finns förhoppningsvis någonting för alla i denna
föreställning. Jag hoppas också att
många från Angered hinner se
denna pjäs just för att den är så
förankrad i området.
ROA ALSAIDAN
ZAHRA ABDIRAHMAN
JAN KOHI

Livet
Livet är ett resande tåg som kör
från vaggan till graven. På vägen
finns det olika människor som
åker med dig. På vägen finns det
många hållplatser, och människor
som ska gå av olika stället. Det är
omöjligt att finna en person som
kan åka med dig hela vägen från
början till slutet.
Livet är olika väder, olika smaka.

Vi människor lever i olika situationer, i olika miljöer. Vi måste
kämpa för livet, vi måste uppskatta för livet, oansett om livet är
soligt eller mulnigt, sött eller bitttert. Vi ska bry oss om våra vännner och familj, oansett om vi är
rika eller fattiga.
CAIHUI HUANG
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INBJUDANDE. Både till utseendet och innehåll.Renoveringen av Blå Stälet har inneburit ett
ordentligt lyft.

Fräscht på Blå Stället
Kulturhuset Blå Stället har
funnits i Angered centrum sen
1979. i maj öppnade det igen
efter en tvåårig renovering. Nu
med fräschare lokaler som är
konstant fulla av kultur och
möjligheter.

Det blev väldigt bra. Vi har öppnat upp huset och nu råder en allmän känsla av ljus och stämning,
säger Dan Greider, marknadsansvarig på Blå Stället.
Efter renoveringen syntes det
direkt att det är mer folk som
besöker på Blå Stället.
– Det märks mycket. Det har
hänt något, folk vill komma hit på
ett annat sätt än tidigare.Vi har nu
många sittplatser där man kan slå
sig ner och bli kvar. Det är lite det

som är poängen. Blå Stället ska
vara naturlig plats att vara på för
människorna i Angered. En plats
att bli kvar på, att sitta och hänga
och prata. Vi vill ju att detta ska
vara
en
mötesplats
för
Angeredsborna. Vi vill befolka
huset. Jag tycker vi är på rätt väg.
Ny konsthall
Den största förändringen efter
ombyggnaden är konsthallen. Nu
kan Blå Stället visa konst i en
lokal som är inredd för det och
inte på väggar i lokaler som
används för annat.
– Konsthallen är naturligtvis det
som märks mest. Men vi har också
verkstäder där man kan sy, spinna
och väva. Och vi hoppas även
kunna utrusta en medieverkstad

inom kort.
Blå Stället delar lokaler med
Angereds teater, Angereds bio, ett
fint och mysigt kafé, kulturskolan
Angered, Angereds bibliotek,
Angeredsgymnasiet och medborgarkontoret. Vilket gör Blåstället
till något där det alltid finns
någonting spännande att hitta med
många intressanta aktiviteter för
alla åldrar.
Ett lyft för caféet
– Att caféet har fått nya, betydligt trevligare lokaler med utsikt
över Lärjeåns dalgång och med
möjlighet att ha uteservering på
somrarna är ett lyft. Biblioteket
har blivit ljusare och allmänt trivsamt. Det innebär hela huset fått
en helt annan fysisk och mental
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öppenhet. Det har hänt något, folk
vill komma hit på ett annat sätt än
tidigare, säger Dan Greider.
En annan nyhet är det man kallar
öppen scen.
Olika verksamheter
Det behöver inte bara vara
musik. Det kan vara poesi, trollkarlar, stand up eller något annat.
Verksamheter man driver nu:
Musikcaféer/Konserter,
Hantverk/Verkstäder,
Barn och Ungdomsprogram,
Konst/Utställningar,
Författarfrukostar
Öppen scen
– Vi känner oss glada och stolta.
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Och det finns mer att göra.
Innergården till exempel skulle vi
kunna utnyttja på ett bättre sätt.
Det finns ett program med aktiviteter för varje säsong som man
kan hitta i receptionen vid entrén,
där får man mer information om
vad som finns att göra i Angered
och Göteborg.
Säljer biljetter
Man kan också köpa konsertbiljetter via Ticnet, nästan utan kö
om man jämför med centrum.
Det finns möjligheter för aktiva
människor inom kultur att göra
någonting med deras kreativitet på
fritiden.

Blå Stället ser ut som ett väldigt
välkomnande kulturhus med en
känsla av gemenskap,
fred och nyfikenhet som man får
från dekorationer mönster och
utställningar. Det känns inspirerande att gå in i Blåstället vilket är
ett stort mål för de som jobbar där
att konstant utveckla miljön.
Känslan är sådan. Vi känner oss
glada och stolta. Och det finns mer
att göra. Innergården till exempel
skulle vi kunna utnyttja på ett bättre sätt, tycker Dan Greider
PETRU KABA
SAMI KARIA

Studiebesök i Konsthallen
Det var en härlig dag när vi hade studiebesök. Vi gick till Blå Stället i Angered centrum och tittade på en utställning i
Konsthallen. Det fanns intressanta träskulpturer, foto, tavlor och textilskulpturer. Sedan
gick vi till biblioteket och caféet. Vi fikade
tillsammans och var glada och pratade med
varandra.
På bilden är vi från sfi-klassen: Nibras,
Tham, Tihn, Shatha, Noora, Ibtihal, Hana,
Niran och Bahnaz.

Vänsterdominans i skolvalet
Vi på Folkhögskolan i Angered
hade ett skolval innan riksdagsvalet för att eleverna ska få testa
på hur det är och bli mer intressserade.
Här är resultatet:
Socialdemokraterna: 34,2%
Vänsterpartiet: 23,7%
Miljöpartiet: 18,4%
Feministiskt initiativ: 5,2%
Folkpartiet: 5,2%
Rättvisepartiet socialisterna: 4%
Sverigedemokraterna: 4%
Moderaterna: 1,3%
Övriga: 3,95%

Vi har intervjuat tre personer
som deltog i skolvalet och frågat
vad dom tycker.
Vad tycker du om att vi hade ett
skolval?
Blerta Krasniqi: ”Jättebra”
Ayan Hersi: ”Jättebra”
Adije Ademi: ”Det var bra”
Varför?
Blerta Krasniqi: ”En bra förberedelse till riksdagsvalet”
Ayan Hersi: ”Bra att kunna
påverka och se hur folk i skolan
röstar”
Adije Ademi: ”Det var första

gången jag röstade och jag vågade
rösta i riksdagsvalet”
Vad tycker du om valresultatet?
Blerta Krasniqi: ”Vi skulle inte
ha haft med Sverigedemokraterna.”
Ayan Hersi: ”Inte bra att
Sverigedemokraterna fick fyra
procent av rösterna.”
Adije Ademi: ”Jag är chockad
över att Sverigedemokraterna fick
fyra procent.”
JAN-PETER ALANKO
ESMAH ABDULLA
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VOLONTÄR MED MUSIK. Anna Nilsson spelar flöjt i Bergsjöns kyrka.

Foto: ELIAS HAZARA

Musik är mat för själen
Det är mitt i hösten och jag
träffar en musiker i Bergsjön!
Hon heter Anna Inger Nilsson,
20 år gammal från Norrköping.
Vi satt i kyrkan, på andra våningen. En väldigt lugn plats. Några
kontor men bara en kvinna satt
där. En kopieringsmaskin bakom
oss och ett piano. En annan musiker spelade lugnt piano och övade
för morgondagens gudstjänst.
Volontär i kyrkan
Jag började fråga Anna lite om
hennes yrke. Hon är anställd av
Svenska kyrka i Bergsjön, men
arbetar som volontär under ett år.
Jag frågade om lönen.
– Jag får 6 000 kronor, men efter
att skatten är betald har jag 4 000
kronor kvar, så man blir inte rik.
Hon får gratis boende och kän-

ner inte av några problem. Hon ser
väldigt glad ut, vänlig och snäll
och jag frågade henne när hon började att spela flöjt?
– När jag var tio år gammal.
Är det din hobby eller ditt jobb?
– Att spela flöjt här i kyrkan blir
en av mina arbetsuppgifter. När
jag spelar hemma eller med några
vänner är det min hobby. Jag
sjunger också här i kyrkan och i
kör i Oscar Fredriks kyrka i stan.
Kanske kan du starta ett band
eller börja skriva egen musik
som du lägger upp på You tube?
– Nej, men jag har spelat i många
band tidigare, det ligger dock inte
på You tube. Min lillasyster är tre
år yngre än mig och spelar piano.
Hon och jag brukar ibland spela
tillsammans på släktkalas.
Har du gått någon kurs?
– Ja, Norrköpings Kulturskola.

Vilken låt spelar du när du är
glad?
– Oj, hjälp! Jag vet nog inte. Jag
prövar och känner efter om det är
kul och spelar.
Spelar du andra Instrument?
– Ja, jag spelar piccolaflöjt
också.
Spelar du på konserter?
– Nej.
Har du en musikalisk familj?
– På min pappas kusins sida
finns det många musikalisk. Min
farmor spelar piano och sjunger i
kyrkans kör.
Annas föräldrar bor i Norrköping. Hennes pappa är lokförare
och mamma är präst. Familjen har
två hundar, Moni och Rhiea. Anna
gick samhällsprogrammet på gymnasiet och tog extra mattekurser.
Hon är också duktig på matematik.
ELIAS HAZARA
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Barnmorska - ett viktigt jobb
Jag har en dotter som är barnmorska och hon heter Hannan.

Hon läste naturkunskap på gymnasiet. Sedan läste hon sjuksköterskeprogrammet i tre år.
Hon jobbade ett år, sedan läste
hon till barnmorska i 1,5 år. Man
måste ha ungefär 16-17 poäng från
gymnasiet för att komma in på sjuksköterskeprogrammet. Hon pluggade varje dag, tentorna var svåra
men det finns många jobb i yrket.
Hon tjänar 27 000 kronor med
tillägg för kvällar och helger. Hon
har jobbat ett år som barnmorska
och för att få kallas barnmorska
måste hon göra 50 förlossningar.
Dessutom måste hon praktisera på
mödravårdscentral. Man tjänar
mindre om man jobbar på sjukhuset, landstinget, och mer om man
jobbar i kommunen.
Hon älskar sitt jobb, det bästa BARNMORSKA. Ett arbete som
man kan ha. Hon har lärt sig myck- med god kontakt mellan patienet varje dag och hon tycker det är terna och barnmorskan. Hon har
spännande. Det kan vara känslo- ansvar för blivande mamman före
samt och jobbigt men man måste och efter förlossning.
vara professionell.
Hon rekommenderar att läsa den
Barnmorskan skriver också ut här utbildningen och säger att “Om
preventivmedel och gör gynekolo- du tycker om att jobba med mängiska hälsokontroller. Det är viktigt niskor så läs direkt”.

Jose kämpar för Hammarkullen
José är vaktmästare på Folkets
Hus. Vi bjöd in honom till sfikursen.
Han kom till Sverige från
Bolivia 1979 och har bott i Hammarkullen i 35 år. Han tycker
mycket om området och säger att
det är som hans hemland nu.
I Sverige har José studerat sfi, på
gymnasiet och på universitetet.
Han har bland annat haft jobb som
tandtekniker, svarvare och egenföretagare.

Foto: SAUAD OMIRAT

rekommenderas.
Jag fick vara med när barnmorskan skulle lyssna på ett barns
hjärtsjukdom.
Barnmorskan var ödmjuk och
vänlig. Man kände att hon pratade
med värme och jag kände mig
nöjd och trygg.
SAUAD OMIRAT

José tycker att det är viktigt att
engagera sig i olika föreningar!
Han är till exempel med i
Hammarkullekarnevalen och gör
radio.
Vi fick se en film med José och
hans fru. Han saknar sin familj i
Bolivia, men de kan inte flytta tillbaka. Nu har de barn och barnbarn
här. Vi fick se dem i karnevalen.
De blev lyckliga när de dansade,
och kände sig nästan som i
JOSÉ
Bolivia.
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BLADET

Studera i Angered
Allmänna kurser
Glokala samhällsstudier 1
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari

Profilkurser
Konsten i samhället
Längd: 1-2 år
Kursstart: augusti/januari

Kursen riktar sig till dig som har grundskolebehörighet men inte studerat på gymnasienivå tidigare. Varje termin har en särskild inriktning.
Kursen förväntas leda till ökad medvetenhet och ökat
engagemang i samhället

Konsten i samhället består av två kurser:

Glokala samhällsstudier 2

Projekt/Idégestaltning: fördjupningskurs på distans
för konstnärliga projekt som utgår från dina idéer. Du
skapar ett koncept och genomför det under en termin
eller flera. Kursen är ettårig.

Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Kursen riktar sig till dig som har ett till två års studier på gymnasium eller folkhögskola. Studierna kan
ge grundläggande behörighet för studier på högskola
eller yrkeshögskola.
Kursen vänder sig till dig om är intresserad av att förstå, påverka och engagera dig i globala och lokala
samhällsfrågor. Kursen vill inspirera till engagemang
och aktivt arbete i föreningar, folkrörelser och politiska organisationer.

Språk och samhälle 1

Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Kursen är för dig som inte har studerat på länge och
som har SFI D eller motsvarande språkkunskaper.
Våra deltagare kommer från många olika länder och
därför är studierna i svenska som andraspråk särskilt
viktiga. Vi tror att bästa sättet att lära sig ett nytt
språk är att använda det och att studera det som är
aktuellt och viktigt i livet. Därför använder vi mycket tid till att studera svenska och samhällskunskap .
Andra ämnen som ingår är matematik, engelska, religion och naturkunskap. Kursen förväntas leda till
ökad medvetenhet och ökat engagemang i samhället.

Språk och samhälle 2

Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari

Kursen är för dig som har SFI D eller motsvarande
språkkunskaper och som har påbörjat svenskastudier
på grundskolenivå. Studierna kan ge grundskolebehörighet.
Våra deltagare kommer från många olika länder och
därför är studierna i svenska särskilt viktiga. Vi
använder också mycket tid till att studera samhällskunskap.
Andra ämnen som ingår i kursen är matematik, engelska, religion och naturkunskap.

Bild och Form: grundkurs med studier i olika måleritekniker, grafik, skulptur, bildteori/analys och egna
projektarbeten. Kursen är ettårig.

The Music College

Längd: 1 år, heltid
Kursstart: augusti/januari

En ettårig kurs för den som vill jobba med musikproduktion, bli professionell musiker eller söka till
högre musikutbildning. Den riktar sig till den som
sysslar med exempelvis elektronisk musik, hiphop,
R&B, DJ, folk- och världsmusik, rock eller hårdrock. Handledare är profesionella musiker från olika
genrer.
Kursen genomförs i samarbete med Högskolan för
scen och musik.

Konstnärligt skrivande

Längd: 1 år, distans
Kurstid: 18 september - 17 december

En kurs för dig som vill skriva och utveckla ditt
skrivande tillsammans med andra. Vi läser och samtalar om texter och skrivande, möter författare, arbetar i workshops och gör studiebesök.
Kursen ges på distans med två träffar i veckan.
I kursen ingår tid för eget skrivande mellan träffarna.
Kursen är studiemedelsberättigande.
Kursen genomförs i samarbete med Akademin
Valand.

