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”Dansen gör mig fri”
I framtiden drömmer hon om att dansa på Broadway.

15-åriga Sandra Poswiatowska leder en egen dansgrupp på Mötesplats ungdom.
Mina elever ger mig energi till att fortsätta dansa.

När började du dansa?
– När jag var sex år bör-
jade jag med hiphop, cha 
cha och salsa. Sedan dess har 
jag älskat att dansa och bara 
fortsatt. När jag flyttade till 
Nödinge i 11 -12-årsåldern 
lärde jag känna Sabahudin 
”Sabi” Sabani, en väldigt 
speciell vän, som jag dansat 
med i flera år. Jag har varit 
med i flera av hans musika-
ler. Förra året vann jag en 
stor internationell tävling i 
Stockholm och fick åka till 
London och dansa. Det var 
riktigt häftigt.

Hur mycket tränar du?
– Det blir fyra kvällar i 
veckan på Adrianas danshus 
i Göteborg där jag dansar 
commercial street, pro team 
och contemporary, som är 
en lugnare dansform som är 
bra för att kunna utvecklas. 
Ibland på lördagar brukar 

jag och en kompis träffas 
och hitta på lite koreogra-
fier. Jag måste röra på mig 
hela tiden!

Du leder en egen dans-
grupp på Mötesplats 
ungdom. Berätta mer!
– Jag fick frågan om jag ville 
leda en dansgrupp för ung-
domar från 13 år och uppåt. 
Vi dansar olika former av 
streetdance på onsdagskväl-
lar. Vi har verkligen jättero-
ligt, men jag kan också vara 
hård mot dem ibland. Mina 
elever ger mig energi till att 
fortsätta dansa. 

Vad betyder dansen för 
dig?
– Dansen gör mig fri. Där 
kan jag vara mig själv och 
man får utlopp för sina 
känslor. Det är också bra för 
självkänslan när man känner 
att man lyckas.

Vad gör du när du inte 
dansar?
– Jag bloggar om bland 
annat mode, fritid och dans. 
Sedan tycker jag mycket om 
att umgås med mina vänner.

Vad har du för planer för 
framtiden?
– Drömmen är att flytta till 
USA och dansa på Broad-
way – kanske vara med i 
musikvideos eller dansa 
bakom någon artist. Dansen 
kommer alltid att ha stor 
betydelse i mitt liv, men som 
en plan B har jag bestämt 
mig för att läsa ekonomi på 
gymnasiet. Jag kan tänka 
mig att starta ett eget före-
tag, kanske skapa ett eget 
klädmärke och designa 
kläder.
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Namn: Sandra Poswiatowska
Ålder: 15
Bor: Nödinge
Gör: Går i nian på Kyrkbyskolan
Familj: Mamma Agneta, pappa 
Andrej, lillebror Kasper och 
hunden Majka
Intressen: Dans, shopping, vara 
med kompisar
Ogillar: Att bråka med folk
Brinner för: DANS
Framtidsdröm: Flytta till USA 
och dansa på Broadway.
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Trivsamt villaboende!

Här har vi förmånen att kunna erbjuda 
denna ytterst välplanerade villa med
bra läge i Nol. Villan är genomgående 
välskött men erbjuder också stora
möjligheter att sätta sin egen prägel. Fin 
utemiljö med vacker trädgård.
Fristående garage. Närhet till 
pendelstation mot Gbg. Ett bra boende 
för barnfamiljen. Ska ses!  

Pris 1.795.000:- som utgångspris.
Visas 4/10.
Adress Stenvägen 3.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Trivsamt läge på landet!

Här erbjuds en mycket välplanerad 
villa med trivsamt lantligt läge. Villan är 
välskött men erbjuder stora möjligheter 
till egen prägel. Tre st rejäla sovrum. 
Låga driftskostnader genom luft/
vattenvärmepump. Fin naturtomt på ek-
kulle. Ett bra tillfälle för barnfamiljen som 
vill ut på landet. Välkommen på visning! 
110 kvm. 

Pris 1.150.000:- som utgångspris.
Adress: Svalered 169
Visas Ring för tidsbokning.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Välplanerat med bra läge!

Här har vi förmånen att kunna erbjuda 
denna mycket välplandera villa med
bra läge i Lindome. Gångavstånd till 
skola/dagis. Villan är välskött men
erbjuder stora möjligheter till egen prägel. 
Tre st rejäla sovrum samt stor gillestuga. 
Hel källare med gott om plats för 
förvaring. Sista huset på återvändsgata. 
Tillfälle! 94+94 kvm. 

Pris 1.975.000:- som utgångspris.
Visas 9/10. 
Adress Fågelstensvägen 12.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Rymligt och välplanerat!

Här kan vi erbjuda denna rymliga och 
prisvärda villa i trivsamma Skepplanda.
Nästan 200 kvm ger plats för hela familjen 
och erbjuder gott om plats för
både förvaring och hobby. Extra plus för 
stor altan och takat uterum. Enkel
och lättskött tomt. Ett bra val för 
barnfamiljen!  98+98 kvm. 

Pris 1.795.000:- som utgångspris.
Visas 9/10. 
Adress Vittes Väg 4.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
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