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Årets hammarkullebo: 
 
Han har snabba fötter, oavsett om det gäller caporales eller fotboll. Vart du än 
åker i världen glömmer du aldrig var du kommer ifrån, du sätter Hammarkullen 
på kartan. Du är också med att se till att även framtidens fotbollsproffs kommer 
ha rötterna i Hammarkullen. En gång Karnevalskung, nu landslagsspelare i 
Bolivia och IFK:are. Nu blir du också något ännu finare, nämligen – Årets 
Hammarkullebo! 
 
Martin Smedberg  
 
Årets lärare: 
 
Han förstår oss ungdomar och han bryr sig. Han är som oss och han tänker på 
oss. Han visar respekt till alla och det gör att han får respekt tillbaka. Han kan 
göra det som är svårt att förstå eller som känns tråkigt till något roligt och 
spännande. Han finns alltid där när man behöver honom. Han är verkligen 
underbar. Ingen kan tycka illa om världens bästa lärare.  
 
Patrik Palm 
 
 
Solidaritetspriset: 
 
Under året har det varit en svår torka i Somalia. Ni såg hur människor led och i 
sann solidaritet tog ni saken i egna händer. Med talang, kärlek och värme såg ni 
till att förse Hammarkullen och Angered med fantastisk mat för en fantastisk 
sak. Ni hjälptes åt och organiserade er, lagade maten och planerade. Många kom 
för att stötta er kamp för att hjälpa de som svälter och är i nöd och genom ert 
hårda arbete har ni gjort stor skillnad. Ni har inspirerat, engagerat och visat 
Hammarkullen. Många pratar men ni GÖR!  
Årets solidaritetspris går till alla ni mammor som lagat mat och samlat till 
Kafaalo. 
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Trygghetspriset: 
 
I alla väder och årstider ställer ni upp för Hammarkullen. På kvällar och helger 
lyser ni upp i mörkret och får oss att känna trygghet och lugn. 
Utan stora ord och utan att be om något i tillbaka fortsätter ni att kämpa på. Vi är 
många som är glada och tacksamma för allt jobb ni lägger ner. Stort Tack till 
kvällsvandrarna från 
 
Somaliska fredsföreningen 
 
 
Årets ledare: 
 
Taktik och strategi byggs allra bäst upp över en hembakad tårta, det vet du. 
Laganda och gemenskap som leder till att bollen träffar korgen byggs bäst upp i 
en mjuk soffa framför en film, det vet du också. Att alla mår bra gör att man blir 
bra, både på basket och som vän. Du ser till att man blir både och, det vet vi. 
Ditt engagemang sträcker sig långt utanför sidlinjer och formationer.  
Årets ledare är ingen mindre än  
 
Christian från HKBK 
 
  
 
Årets politiker: 
 
Med fanan i vinden, näven i luften och hunden i koppel står ni alltid stabila och 
stadigt upp för kampen. Ni kämpar outtröttligt för en mer medmänsklig, 
kärleksfull och rättvisare värld. Ni är powerparet som alltid finns där för 
Hammarkullen. Årets politiska pris går till: 
 
Amer och Minela  
(Och deras hund Zoey) 
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Elmatsopriset: 
 
Med fikapåsen i handen, glasögonen i pannan och kavajen över axlarna har du 
gått från plats till plats – alltid på språng med nya idéer. Lokalen har varit 
sekundär – mötet det primära. Öppen för världen och nyfiken på livet har du 
ödmjukt och intresserat lyssnat på otaliga ungdomar, barn och vuxna men också 
verksamheter, organisationer och föreningar i Hammarkullen och du har satt ord 
på det du sett och hört. År efter år har du kämpat för att sätta Hammarkullen på 
kartan och få resten av Göteborg och Sverige att förstå att det är här framtiden 
redan finns. Du är visionären som alltid ser det positiva i varje situation. Du är 
inspiratören som låter dig inspireras. För dig är ingenting en axelryckning utan 
du möter alltid världen med en omfamning.  
Vem ska nu säga – det är i år det händer!  
Lasse Fryk   
 
 
Årets Folkbildare  
 
Du är klippan man alltid kan lita på.  
Du är en konsekvent röd människa. En sann folkbildare oavsett om det gäller en 
liten läxa från skolan eller stora kunskaper som räcker resten av livet. 
Genom att vara den du är lär du oss ungdomar och vuxna vad solidaritet är på 
riktigt. Det finns inte tillräckligt med ord för att beskriva dig. Vi älskar dig 
Torgny! 
 
 
 
Hemligt - Ungdomarnas pris 
 
Någon att lita på, en förebild, bästa ledaren, rolig, bra, trygg, tung, den man litar 
på, den man ringer till, den som ställer upp, den som kan hjälpa… 
Ni har många namn och gemensamt beskriver de hur viktiga ni är. 
Fortsätt kämpa, inspirera och utvecklas. Hammarkullens ungdomar är överens. 
Ni är bäst!  
Ungdomarnas pris går till  
 
Mikaela Aronsson och Mohammed Ali 
 


