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I Falköpings kommuns film berättar 
Haben själv historien om hur hon flydde 
helt ensam från Eritrea och till slut fick 
ett hem i Falköping.

Hon berättar om hur hon tänker spara 
till att ta körkort och att hennes stora 
dröm är att bli läkare och att jobba för 
Röda korset eller FN.

– Filmen är en del i ett projekt att sprida 
information till allmänheten om ensam-
kommande flyktingbarn. Den är den för-
sta av två filmer vi ska släppa. Syftet är 
att visa att ungdomarna som kommer hit 
är olika individer som alla har en egen 
historia, säger Maria Olsson, enhetschef  
på individ- och familjeomsorgen i kom-

munen. 
Filmen är tre och en halv minut lång 

och är producerad av Falköpingsbaserade 
produktionsbolaget Ekman & Winroth. 

Hoppas på viral spridning
– Vi visar den på kommunens playkanal 
men filmen är ganska allmängiltig. Den 
har inte bara knytning till vår bygd så vi 
hoppas att den kan spridas vidare viralt 
till resten av landet också, säger Maria 
Olsson.

Haben bor i dag kvar i sitt familjehem 
i Falköping och går i gymnasiet. Reaktio-
nerna på filmen från Falköpingsborna 
har hittills bara varit positiva.

– Jag har fått en del mejl och påring-
ningar från folk som tycker den har varit 
fin och positivt och har inte fått några 
negativa reaktioner alls, säger Maria Ols-
son.

Många har sett filmen
”Falköping Play” är kommunens egen 
videokanal på nätet och lanserades i 
november förra året. 

– Play är ett demokratiprojekt där vi 
kommunicerar med invånarna på ett nytt 
sätt, förhoppningsvis tilltalar kanalen de 
som inte vill eller kan läsa långa kommu-
nala dokument på kanslisvenska, säger 
Pascal Tshibanda, kommunikationschef  
på Falköpings kommun. 

Under en vecka sågs filmen om Haben 
av 2 976 Falköpingsbor, vilket är närmare 
tio procent av invånarna.

  FILIP LYRHEDEN

FALKÖPING. För ett år sedan kom 17-åriga Haben som ensamkommande 
flyktingbarn till Falköping. Nu har kommunen spelat in en kortfilm om 
henne, där hon berättar om sina upplevelser av att behöva fly helt ensam 
till Sverige. 

Haben fick en ny
framtid i Falköping

I HUVUDROLLEN. Maria Olsson, enhetschef på individ- och familjeomsorgen i 
Falköpings kommun, tillsammans med Haben som kortfilmen kretsar kring.

GRÄSTORP. När de andra Skara-
borgslagen i hockeyettan tampas 
för att hamna i toppen av serien 
siktar Grästorp snarare på att 
hålla sig kvar. Och stanna där.

– Att bli etablerad i ettan – det 
är målet, säger Johan Sahlin.

Sedan Grästorps IK kom upp i division 
ett, nuvarande hockeyettan, har de 
varit på gränsen att trilla tillbaka ner 
i division två vid flertalet gånger. Och 
ambitionen för Grästorp är att på sikt 
vara ett etablerat lag i hockeyettan.

– Man måste alltid ha mål som är 
högre än var man befinner sig så att gå 
tillbaka till tvåan är inget vi siktar på, 
säger Grästorp IK:s styrelseordförande 
Johan Sahlin.

Även om drömmen om hockeyall-
svenskan finns är det en snirklig väg 
kvar att vandra för Grästorp. Laget lig-
ger i botten av hockeyettan efter inled-
ningen av säsongen och har en bit kvar 
för att komma upp på allsvensk nivå.

– Alltså, det är så himla stor skill-
nad mellan hockeyettan och hockey-
allsvenskan. Allting handlar om resur-
ser och då finns det ju vissa begräns-
ningar. Än så länge är vi nog inte där, 
säger Johan Sahlin.

”Det är inte roligt att gå bakåt”
När Johan Sahlin får frågan om en 
eventuell hopslagning mellan hockey-
ettans tre Skaraborgsklubbar – för att 
lättare ta sig upp i hockeyallsvenskan 
– svarar han att det inte är garanterat 
att det skulle bli bra.

– Det finns en risk att föreningskäns-
lan blir sämre. Det blir en ren elitsats-
ning och man tänker bara på senior-
hockey. Man måste vara väldigt mån 
om ungdomshockeyn också, den är en 
stor del i uppdraget man har. 

När Grästorp pratar ambitioner och 
utveckling tänker de sig hellre att man 
ska göra det i sin egen sfär, inom sin 
egen organisation. 

– Annars kanske man tappar det som 
är grundvärdet i föreningen, säger 
Johan Sahlin. 

Så för Grästorp är fantasin om hock-
eyallsvenskan fortfarande spröd. De är 
nöjda om de till en början klarar att bli 
ett stabilt lag i hockeyettan. 

– Däremot ska man alltid tänka att 
man ska bli bättre. Det är inte roligt 
att gå bakåt. Det spelar ingen roll vil-
ken nivå man är på, man måste för-
söka utvecklas på något sätt. Och vart 
det leder visar sig till slut, säger Johan 
Sahlin. KAJSA KALMÉUS

HAR EN DRØM. Grästorps hockey-
bas, Johan Sahlin, hoppas att klub-
ben klarar sig kvar i hockeyettan. 
 Foto: GRÄSTORPS IK

Hjärtat klappar
starkt för
Grästorp

Skaragatan 7 • 531 32 Lidköping • 0510-79 00 00
www.edwardhotel.se

Välkommen till hotellet i Lidköping!
Centralt beläget fyrstjärnigt hotell med omtanke och 

behaglig hemkänsla. I Gamla staden i Lidköpings 
centrum hittar du oss. Charmigt med trevlig atmosfär 

för affärsresenären, familjen, golfaren eller turisten. 
Restaurang, vinbar och gym.

Ambitionen är att skapa en behaglig ”hemkänsla”.


