
2013  |   vecka 23  |   nummer 22  |   alekuriren 15

Redo för nästa steg
Hon har jobbat hårt med Gröna väskan UF, som utsågs till årets UF-företag i Ale.

I torsdags tog Sarah Abdulqader studenten från Teknikprogrammet i Ale gymnasium.
– De här tre åren har betytt väldigt mycket för mig, säger hon.

Hur känns det att ta stu-
denten?
– Jätteroligt, samtidigt som 
man kommer att sakna 
skolan och alla lärare. Jag 
har alltid känt mig hemma 
här och alla har varit så 
hjälpsamma, inte bara när 
det gäller skolarbetet utan 
med allt möjligt. 

Vad är du mest stolt över 
när du ser tillbaka på de 
senaste tre åren?
– Jag kom till Sverige från 
Irak för fem år sedan, så 
innan jag kunde börja på 
gymnasiet gick jag först i 
skolan i två år för att lära 
mig svenska. Jag är stolt 
över att ha kommit så här 
långt och tagit studenten. 
Den här tiden har betytt 
väldigt mycket för mig och 
inneburit en stor utveckling 
på många olika sätt.

Men hur har du kunnat 
lära dig ett helt nytt 
språk på så kort tid?

– Jag hade bestämt mig för 

att jag ville lära mig svenska 
så fort som möjligt. Jag bör-
jade läsa böcker och tit-
tade på mycket svenska 
tv-serier och filmer. Man 
måste försöka, försöka, för-
söka. I skolan försökte jag 
att umgås med personer från 
andra länder som också höll 
på att lära sig svenska för att 
kunna träna så mycket som 
möjligt. Jag älskar att lära 
mig nya språk.

Du och Gabriella Gustafs-
son har drivit UF-företa-
get Gröna väskan, som 
vann tredje pris i bästa 
hantverk på UF-mässan i 
Göteborg samt utnämn-
des till bästa UF-före-
tag i Ale. Vad hade ni för 
affärsidé?
– Vi sydde miljövänliga 
väskor av återvunna kläder. 
Vi har sålt runt 25 stycken, 
men det finns fortfarande 
några kvar om någon är 
intresserad. Vi har jobbat 
hårt med företaget och det 
var väldigt roligt att vi fick 

utmärkelserna.

Du har läst Teknikpro-
grammet i Ale gymna-
sium. Är det en inriktning 
du vill fortsätta i även 
efter studenten?
– Ja, jag tycker att det är 
intressant med teknik och 
datorer, att jobba i virtu-
ella miljöer och program-
mera. Jag har bland annat 
byggt upp en hemsida där 
man kan lära sig arabiska. 
Efter att jag läst upp engel-
skan och några fler ämnen 
har jag tänkt söka till Chal-
mers nästa höst. Exakt vilket 
program det blir får jag se, 
men jag vill ha många alter-
nativ att välja mellan. 

Vad gör du på fritiden?
– Jag läser mycket böcker, 
tränar, spelar basket och 
umgås med mina vänner.

Hur ser planerna ut inför 
sommaren?
– Jag ska läsa böcker och 
vara med kompisar. 
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Namn: Sarah Abdulqader
Ålder: 21
Bor: Nödinge
Familj: Mamma Wissam, pappa 
Ahmed, lillasyster Hiba och tvil-
lingbror Yousif
Gör: Tog i torsdags studenten 
från Teknikprogrammet på Ale 
gymnasium
Intressen: Läsa böcker, spela 
basket, lära sig nya språk och 
umgås med vänner
Lyssnar på: Allt möjligt. Svensk, 
engelsk och arabisk musik.
Favoritfi lmer: Action och 
romantik
Äter helst: Dolma – Köttfärs- 
och risfyllda vindruvsblad 
Drömresmål: Frankrike
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Pasta
Olika sorter, 400g
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Kyckling
Hel, 800g, fryst, 29,90:-/st
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Juice
2 liter, 14,90:-

Äpple, jordgubb,
blåbär, persika, körsbär

Gäller t o m 9 juni 2013, med reservation för slutförsäljning

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00, 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00
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