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den person som skickat 
detta anonyma brev till 
Skatteverket för att på 
falska grunder försöka få en 
av våra kandidater till Ale 
kommunfullmäktige, Leif 
Gustavsson struken från 
vallistan. Ge dig tillkänna!
Känner någon igen stilen, 
v g kontakta oss!

Vi vill gärna veta vem/vilka som använder 
anonyma angiverier till myndigheter som 
politiskt vapen i stället för sakargument.

www.aledemokraterna.se
info@aledemokraterna.se • telefon 0303-748210 ...vi har idéerna för Ale i framtiden!

VI EFTERLYSER

SURTE. Fylld av även-
tyrslust ger sig Josefin 
Sunnergren av.

Nu väntar tio måna-
ders studier på High 
School i Minnesota.

– Jag har längtat 
efter den här dagen i 
sex år, säger hon utan 
minsta darr på rösten.

Studier utomlands har lockat 
henne sedan barnsben och 
siktet har hela tiden varit in-
ställt på USA.

– Jag har en känsla av att 
deras attityd passar mig. De 
gillar att ”softa” och är posi-
tivt inställda till allt och alla. 
Jag tror på ”The american 
dream” och ser fram mot att 
leva den, säger Josefin och 
skrattar.

Efter ett år på Rudebäcks 
gymnasium i Göteborg där 

hon läser det naturveten-
skapliga programmet tar Jo-
sefin ett sabbatsår.

– High School har varit en 
dröm. Jag kommer att läsa 
ungefär samma kurser som 
jag har läst i år fast på eng-
elska.

Den stora utmaningen är 
inte studierna. Jag vill klara 
mig själv, stå på egna ben och 
se att vingarna bär. Det blir 
tio månader utan familj och 
nära vänner, säger Josefin.

Hon kommer att bo till-
sammans med en tysk tjej hos 
en äldre man  med en dotter 
på sju år.

– Alla värdfamiljer är nog-
grant utvalda av organisatio-
nen som arrangerar utbytet, 
men visst är man lite orolig 
för att det inte ska funka. Nu 
tror jag inte att det blir några 
problem, vi har mejlat en del 
och det känns jättebra. Han 
driver eget företag och säljer 
vattenscooters. Jag hoppas få 
provköra för det finns gott 
om sjöar runt Minnesota, be-
rättar Josefin.

Förutom studier plane-
rar hon för mängder av ak-
tiviteter.

– Jag kommer att försö-
ka vara så aktiv som möjligt. 
Det finns många föreningar i 
området. Baseball, basket och 
golf tänker jag nog testa, men 

framför allt vill jag komma in 
i den amerikanska vardagen, 
säger Josefin.

Den språkliga utmaning-
en har hon redan klarat av. 
På sommarlovet mellan års-
kurs åtta och nio tillbringa-
de hon tre veckor på Jersey.

– Det var en suverän språk-
resa, troligtvis mina tre roli-
gaste veckor i livet, hittills, 
konstaterar Josefin som då 
reste med tvillingbrorsan 
Pontus.

Det räckte tydligen för 
honom. Nu ville han inte 

åka med…
Josefin kommer att bo i 

den lilla orten Grey Eagle 
med 300 invånare. Skolan 
har 350 elever.

– Jag tror att det är bra att 
det inte är så stort, men så 
fort jag får tid vill jag resa till 

Minneapolis (största staden i 
Minnesota) och kolla läget…

Staterna nästa för Josefin
– Det har hon drömt om i sex år

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Josefin Sunnergren och hunden Pippi kramas om en sista gång. Nu åker Josefin till Minnesota för studier på High School.
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JOSEFIN
SUNNERGREN
Bor: Surte
Ålder: 17
Familj: Mamma, pappa, tvilling-
brorsan Pontus och lillasyster Pet-
ronella 11.
Intressen: Golf, biljard och shop-
ping.
Kommer jag att sakna i USA: 
”Min familj och mina vänner – och 
svensk mat”.


