
NÖDINGE. För fem år 
sedan arrangerade 
Sabahudin Sabani sin 
första musikgala på 
Klöverstigen i Nödinge.

Nu, blott 15 år 
gammal, har han en av 
Sveriges populäraste 
bloggar, ett eget kläd-
märke och mängder av 
andra erbjudanden.

– Bloggen har öppnat 
många dörrar för mig, 
berättar Sabi.

Han har inte bloggat intensivt 
i mer än ett halvår, men för 
Sabahudin Sabani har den nya 
tidens kommunikationsmedel 
inneburit en stor förändring. 
Sabi har alltid varit engagerad 
och genom flera musikföre-
ställningar blev han snabbt en 
känd profil i Nödinge. Hans 
blogg har nu gjort honom 
känd över hela världen. Anta-
let unika läsare är så många att 
flera företag redan visat stort 
intresse för 15-åringen.

– I sommar fick jag med-
verka på en språkresa till 
Malta med inriktning på 
dans. Det var EF språkre-
sor som stod för hela kala-
set. Uppgörelsen var att jag 
skulle blogga om resan och 
det gör jag mer än gärna. 
Det var mitt livs tre roligaste 
veckor, berättar Sabi.

Varje dag gästas hans 
blogg av 20-30 000 besökare.

– Ärligt talat så fattar jag 
ingenting. Det är helt otro-
ligt. Jag tycker inte att jag 

gör något särskilt. Jag bara 
skriver om mig själv, vad jag 
gör och vad jag tar på mig. 
Mode intresserar många 
ungdomar så det har blivit 
något av min grej, säger Sabi.

I våras släppte han sitt 
första egna plagg – en t-shirt 
ur Spring Collecktion kallad 
The Dinner girl.

– Vi sålde slut direkt. 120 
t-shirts åkte iväg, men den 
ska vara unik så vi tryck-
er inga fler, säger Sabi vars 
framgång i modebranschen 
snabbt gav ett eko.

– Ett företag, T-shirt 
Store, hörde av sig. Vi tar nu 
fram en ny design och dessa 
tröjor kommer också att 
säljas i butik.

Annars är grundtanken 
med Sabis blogg att berät-
ta om en vanlig 15-årings 
vardag, där drömmen är att 
en gång bli skådespelare.

– Det kan också bli som 
så att jag medverkar i en re-
alityserie. Ett produktions-
bolag vill följa mig och göra 
tv om mina drömmar, berät-
tar Sabi som fortfarande har 
båda fötterna på jorden.

Att inte sväva iväg är vik-
tigt för Sabahudin Sabani, 
som han egentligen heter, 
men det måste vara svårt när 
100-tals fans väntar på Sture-
plan i Stockholm. Så var 
nämligen fallet för två veckor 
sedan.

– Jag skrev autografer 

i flera timmar. Mina fans 
gillar det jag skriver och jag 
gläds av att inspirera andra. 
För mig har bloggen öppnat 
många nya dörrar så jag 
hoppas att fler vågar göra 
som jag.

I höst ska han delta på 
Trendgalan i Stockholm, 
där framgångsrika företaga-
re möts.

– Mitt uppdrag är att be-
rätta om bloggen och vad 
den har betytt för mig, berät-
tar Sabi.

Att få göra det i ett sam-
manhang med Sveriges fram-
gångsrikaste företagare låter 
lovande.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Vill du gå ner i vikt?
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Läs mer!

xtravaganza.se

Före: EfteerFöre:

B E S T S E L L E R  P R E S E N T E R A R

goes Royal

Arrangör:
Bestseller PR AB

031-701 48 60
info@bestseller.se

Mediapartner

Göteborg, Scandinavium 25-26 november

Läs mer om evenemanget på www.onstage.se

Supershowen OnStage är tillbaka med en kunglig show!
Eller vad sägs om musik av Prince, Queen och Elvis (the king of rock) mfl. 

Det finns även möjlighet att boka galapaket med mat komponerad av 
stjärnkocken Leif Mannerström.

Sabis blogg – en av Sveriges populäraste

Sabahudin Sabani är en av Sveriges Sabahudin Sabani är en av Sveriges 
populäraste bloggare. Han skriver om populäraste bloggare. Han skriver om 
allt från tofflor till mat – och helst om allt från tofflor till mat – och helst om 
mode.mode.

Stort behov av investeringsmedel
Behovet av investeringsbidrag 
till föreningslivet i Ale är stort. I 
årets budget finns 100 000 kronor 
avsatt. När ansökningarna sum-
merades uppgick dessa till hela 
15 miljoner kronor. Barn- och ung-
domsnämnden skulle ha tagit beslut 
på senaste sammanträdet, men 

återremitterade ärendet till arbets-
utskottet för vidare beredning.
Nämnden har också fått extra medel 
till stimulansbidrag för föreningar 
som vill bredda sin verksamhet. Hur 
dessa ska fördelas är inte heller 
beslutat än.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


