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895:-

Ta hand om fasaden!

Träolja. 2,7 l. Träolja som gör att trätrall och 

trädgårdsmöbler inte torkar ut. (Ord. pris 271:-)

99:-

199:-

Alcro Bestå målningssystem. Grundolja, grundfärg och täckfärg. Kontakta din Colorama-
butik för exakt sommarpris.

Quick Brush. Behållaren fylls med färg, 

som matas fram till penseln. (Ord. pris 1095:-)

Fuktmätare. För bästa resultat, mät väg-

gens fukthalt innan målning. (Ord. pris 199:-)

Coloramas röda slamfärg. 10 l. Matt yta, 

lätt att använda och lång livslängd. 219:-

– Jag hoppas verkligen på uppehållstillstån-
det, om jag åker tillbaka kommer jag att få 
fängelse, i det landet finns ingen frihet.

Soheil, eller Solli som han vill kallas, 
kommer från Iran. Han är uppväxt med för-
äldrar och storasyster men känner aldrig att 
han haft någon bakom sig. Han kom till Sve-

rige i hopp om ett bättre liv.
– I Iran finns ingen frihet. 

Ingen frihet i samhället, ingen 
frihet i religion, inte i någon-
ting. Om jag går ut och prome-
nerar med min syster kan jag bli 
stoppad av polisen och behöva 
visa legitimation för att bevisa 
att det är min syster.

Så beskriver Solli sitt var-
dagsliv i Iran. Rädsla, ensamhet, 
men samtidigt beroende.

För ett och ett halvt år sedan 
bestämde han sig för att lämna 
landet. Han tog sig över grän-
sen, till Turkiet och så småning-
om till Sverige. Här hamnade 
han först på ett barnhem i Lilla 
Edet.

– Där kände jag mig också 
fångad, personalen brydde sig 
inte. De frågade vad som skulle 
hända mig om jag åkte tillbaka. 
Jag var bara 16 jag visste inte så 

mycket om lagar och regler då, men 
dom vet ju, ändå sa dom till mig att jag 
skulle åka tillbaka.

Idag vet Solli att det är fängelse som 
väntar om han åker tillbaka. Han har 
heller inget stöd från familjen att vänta 
sig. Pappan har gift om sig och de har 
inte pratat på ett halvår och mamman 
sitter fast i Grekland.

– Jag har ingen bakom mig, jag önskar 
att någon bara kunde ta min hand.

Hemma hos fosterfamiljen trivs han dock 
bra.

– De står bakom mig och stöttar mig, säger 
han. 

Under det senaste året har Solli gått Ivik 
kursen på Ale gymnasium. En kurs för ny-
komna invandrare som behöver mer kunskap  
i svenska. Solli tycker att han lärt sig en hel 
del där, men önskar att de beblandat sig mer 
med svenskar. Idag har han nästan bara svens-
ka vänner.

– Man lär sig språket och allting bättre 
då.

Under sommaren har han fått jobb genom 
kommunen på äldreboendet Klockareängen 
i Skepplanda, och ansökt om att få börja på 
Cyber gymnasiet i Göteborg.

I framtiden vill han utbilda sig till ingen-
jör inom elektroteknik, men än så länge trivs 
han väldigt bra med jobbet på Klockareäng-

en. Under tre veckor skall han 
jobba på demens avdelningen, 
krokäng.

– Jag hade gärna jobbat 
längre, säger han, men känner 
sig ändå lyckligt lottad över att 
vara en av de 196 ungdomar 
som fått kommunala jobb i 
sommar.

Framtiden för Solli är väl-
digt diffus, han vet inte alls 
vad som kommer att hända 
honom.

– Sist jag pratade med migrationsverket sa 
dom att de inte har med det att göra längre 
utan har lämnat mina papper till polisen. De 
förstår inte vad som kommer att hända mig 
om jag blir tvungen att åka tillbaka.

ALMA TRISCHLER
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I SAMARBETE MED BILBUTIKEN
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VälvårdadeVälvårdade
bilar köpes!bilar köpes!

Gardinstänger 90:-/st Vaxduk 30:-/m

Mängder av nya fina tyger! 
2-pack paneler 59:-

Möbeltyger till hemmet & båten!
Kläder för hela familjen!

Stilfull heminredning!
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

LAGERFÖRSÄLJNING

I kampen om uppehållstillstånd
Soheil Golchin, 17 söker asyl i Ale. 
För nästan ett och ett halvt år 
sedan kom han från Iran till barn-
hemmet i Lilla Edet, då bara 16 år 
gammal. Nu bor han sedan elva 
månader tillbaka hos sina fosterför-
äldrar i Nödinge.

www.geresveterinarpraktik.se

GERE’S        
 VETER I NÄR PRAKTIK

Soheil Golchin, 
17 söker asyl i 
Ale.


