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Cool
kung i
Hageby
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Kungen är i stan. De
blågula fanorna går
i topp vid Sydvallen
invid Hagebyskolan.
Tre svarta blanka bilar glider upp på planen. Hans Majestät
anländer.

att omöjligt kan bli möjligt,
att någon bryr sig och tror
på en. Eller som Admir uttrycker det: ”Jag har träffat
kungen. Jag kan göra vad
som helst”.
Kungen tas emot av en
delegation som förutom
Admir består av kommunalråd Lars Stjernkvist,
tf landshövding Magnus
Holgersson med fru Anita,
Peter Kälvehed, rektor på
Hagebyskolan samt Kjell
Augustsson från Östergötlands Idrottsförbund. Han
får även träffa några unga
projektdeltagare. Maria
Sayeler, i 9c på Hagebyskolan, är en av dem.

Media-skocken är hänvisade till en plats bakom en
röd avspärrningsremsa ett
bra stycke från kungen.
Det gör det omöjligt att höra något av det samtal som
förs. Frågor är heller inte
tillåtna.
Säkerhetsmän med krulliga sladdar i öronen håller Han är jättecool
uppsikt åt alla håll. Flera – Helt underbart att han är
poliser ﬁnns på plats, två här. Han är jättecool, tycker Maria som provat
placerade i slänpå en hel radda
ten vid Hageidrotter genom
bystallet.
projektet.
Nedanför
Även boxarär skolbarstjärnan Suro
nen publik
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och på fotär engagerad i
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nen mitt i
Vg
Cd
^c\
gg`
Han beskriver
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sig som rätt strugår en intenlig på högstadiet.
siv rugbymatch.
Men projektet hjälpte
Skyddande hand
honom att fokusera på an– Kom igen nu blå!
nat.
– Bra röda! ropar entusi– Jag dras inte in i gatuastiska rugbyledare.
bråk längre. Jag lärde mig
Plötsligt är matchen lite hantera det och gå därifrån
nära H.M. Konungen. Då i stället. Jag har blivit starlägger Admir Lukacevic in- kare och smartare.
stinktivt en skyddande han
Nu ger han tillbaka en
om ryggen på gästen.
del av vad han fått. Och att
Admir Lukacevic är ini- träffa Kungen uppskattade
tiativtagare till projektet han.
Idrott utan gränser, som
– Det var kul att träffa
enkelt kan beskrivas som honom och se att han bryr
ett brobygge mellan elever sig om hur barn utvecklas.
och idrottsföreningarna.
Fotnot: Admir Lukacevics projekt
När Admir ﬁck höra att
Idrott utan gränser har varit med i
kungen skulle inviga VisuNT: sportens Vi bryr oss-kampanj.
aliseringscentrat ﬁck han
idén att försöka locka hit
honom. Admir Lukacevic A7H?D
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et att han kommer hit, säger Admir.
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Goda förebilder
Att självaste kungen bryr
sig ligger i linje med projektidén. Syftet är att skapa goda förebilder, visa på
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Närkamp. Rugbymatchen kom plötsligt väldigt nära det kungliga besöket.

Kungen
gillar
Peking
NORRKÖPING

Kungabesöken duggar tätt
i Norrköping.

Maria Sayeler ﬁck berätta om vad Idrott utan gränser betydde för henne för församlingen som förutom Kungen
bestod av kommunalråd Lars Stjernkvist, Admir Lukacevic, Kjell Augustsson från Östergötlands Idrottsförbund,
Anita och Magnus Holgersson, tf landshövding samt
Peter Kälvehed, rektor Hagebyskolan.

●Se mer på tv 24NT
●Fler bilder! nt.se
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Se bildspel på webben
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Kommunalrådet Lars
Stjernkvist och Admir
Lukacevic kontrollerar
kungens skor.

Det har bara gått en månad.
Kvalitetspris och Kinda
kanal. Kungen har redan
gästat Östergötland upprepade gånger detta år.
Statsbesöket från Luxemburg.
– Minst sex besök under
de senaste fyra åren, konstaterar Merethe Larsson
på länsstyrelsen.
Klart är att monarken
gärna kommer till Östergyllen. Minst en gång per
år.
MARIA WAXEGÅRD

