
Minireportrarna intervjuade kommunalråd Andreas Schönström och �ck planera en gata.

Innanför stadshusets väggar
Minireportrarna på
Möllevångsskolan
besökte stadshuset i
Malmö.  

Inne på stadshuset
trä�ade Möllevångens
minireportrar
kommunalrådet
Andreas Schönström.
Med Andreas �ck vi
åka till våning sju i en
av de fräscha hissarna.
Sedan �ck vi sitta ner i
sessionssalen där

kommunstyrelsen
brukar ha sina möten.
Andreas visade oss
olika förslag på hur
kommunen vill
förändra
Möllevångsskolans
skolgård. Vi var
överens med honom
om vilket alternativ
som var bäst. 

Vi frågade Andreas
varför han är
socialdemokrat.  

– Jag växte upp själv
med min mamma utan
pappa. Vi hade inte
särskilt mycket pengar,
men vi �ck hjälp av
kommunen. Vi �ck en
bostad och jag kunde gå
i skolan. Nu när jag är
äldre vill jag ge tillbaka
av det som kommunen
gav mig. Jag tycker att
de som har mer ska ge
till de som har mindre,
säger Andreas.

Sedan åkte vi ner till en
annan våning där vi �ck
trä�a Malmös
stadsplanerare. Pella
visade oss en 3D-
modell av hur Södra
Förstadsgatan ska
förändras. Vi �ck själva
testa på att placera ut
saker som träd och
parkeringar längs gatan.

Text och foto:
Redaktionen på

Möllevångsskolan



Vilken sport är bäst för miljön?

1. Vilken sport är
bäst för miljön?
2. Vilken är din
favoritsport?
3. Vem är din
favoritidrottare?

Hannes
1. Löpning, eftersom
man inte behöver så
många prylar.
2. Volleyboll.
3. Stavhopparen
Armand Duplantis.

David
1. Cykling, för att man
cyklar på vägar som
redan �nns.
2. Cykling.
3. Jag tror inte att jag
har någon favorit.

Ellen
1. Löpning.
2. Fotboll.
3. Malin Baryard-
Johnsson. Hon sysslar
med hästhoppning.

Tänker du på barns rättigheter?

1. Tänker du på
barnens rättigheter?
2. Tycker du att du
lyssnar på ditt barn?
3. Får ditt barn vara
med och bestämma

Celia och Milo 
1. Ja, jag tänker på
barnens rättigheter.
2. Ja, han brukar få vara
med och välja kläder
och så.
3. Ja, men det kan vara
svårt ibland.

Per
1. Ja.
2. Ja, när de blir större.
3. De kan inte prata
ännu, men när jag
förstår dem så absolut.

Text och foto:  
Vega, Lara, Zoë Lua 
och Latifa.
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