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Friends. Pjäs och föreläsning

 NOTERAT

”Mod smittar av sig till andra”

Bristfällig
lampa
stoppas

Under torsdagen besökte organisationen
Friends – vars syfte är
att stoppa mobbning –
eleverna i årskurs åtta
på Södermalmsskolan.
På schemat stod en
teaterpjäs baserad på
en sann historia samt
en kortare föreläsning
av Hinda Talal.
Teaterföreställningen tog
upp hur det är att ﬂy från
ett land i krig, med främlingar, och komma till ett
helt nytt land med enbart
främmande människor.
Den tog också upp hur
det är att känna sig utanför
och att vara ny på en plats.
Pjäsen fångade elevernas
intresse och fick dem att
lyssna.
Direkt efter teatern höll
Hinda Talal från Friends
en kortare föreläsning. Hon
berättade bland annat om
sin ﬂykt från ett land i krig
– Irak – till Sverige och hon
pratade även om hur hon
som litet barn var väldigt
mobbad. Hinda Talal fortsatte också diskussionen
om att vara ny på en plats.
– Vi har alla olika resor,
men vi har alla varit nya
någonstans någon gång. Vi
vet hur det känns, men det

Under torsdagen besökte organisationen Friends åttondeklassarna på Södermalmsskolan med en teaterpjäs
FOTO: JESSICA PETTERSSON
samt en kortare föreläsning.
är väldigt lätt att glömma,
säger hon.
Hon berättade även om
en mobbad pojke hon varit i kontakt med genom
Friends.

– Han sa att det värsta
inte var att bli mobbad utan
att ingen annan sa ifrån.
Det är okej att vara rädd,
men tänk på att mod smittar av sig. Det ni gör spelar

roll och det ni inte gör spelar lika stor roll.
– Törs man inte göra något direkt kan man alltid
prata med en vuxen. Tillsammans kan vi skapa

gemenskap, säger Hinda
Talal.

Jessica Pettersson
0550 - 41 25 14
jessica.pettersson@nkp.se

KONSUMENT. Konsum
Värmland och Star trading AB har överklagat
Elsäkerhetsverkets beslut att utfärda försäljningsförbud för en Ledlampa.
Vid verkets test av
denna visade det sig att
den hade allvarliga brister och att den därför
inte ansågs uppfylla gällande säkerhetskrav.
Star trading har i sin
inlaga till förvaltningsrätten förklarat att produkten inledningsvis
kunde ha de problem
som Elsäkerhetsverket
hänvisar till, men att
dessa problem har åtgärdats till den senare
produktionen.
Bland annat åberopas
bildbevis på att det är
ett tidigt exemplar som
testats.
Elsäkerhetsverket
hävdar att eftersom produkterna har samma
märkning kan inte konsumenten avgöra vilken
version det rör sig om.
Därför bör försäljningsförbudet kvarstå.
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Bröderna Samuelsson, Smögen
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Svensk
Av ungnöt. Benfri.
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Svensk
5 kg. jfr-pris 3:-/kg. Klass 2.
Ord. pris 34:90/st.
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Jensens Blommor
Erbjudandena gäller t.o.m. 20/10 2013 med reservation för ev. slutförsäljning.
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