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BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället. 

Detta gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988. 

 

 

Word fyller 10 år och 50 nummer  

Den 10 maj kommer Word #50 ut – numret som också markerar Words 

tioårsjubileum. Word är unik: ett lokalt ungdomsmagasin på papper, som 

funnits i tio år och hela tiden varit de ungas egen produkt, från idékläckning 

till utdelning. 

Kontakt 

Fredrik Norén, chefredaktör, 072 563 08 60, fredrik@tidningenword.se  

Alva Spångberg, 16 år, skribent, 072 384 83 35 

Alvar Johansson, 17 år, kulturredaktör, 076 087 50 32 

I april 2006 kom Words första nummer ut. Då som nu gjordes tidningen av ungdomar i 

gymnasieåldern, under vuxen ledning men styrd av ungdomarnas idéer, önskemål och viljor. Så 

vitt vi vet är Word Sveriges enda ungdomsdrivna, breda, lokala ungdomsmagasin. 

10-årsjubileet firas med ett extratjockt nummer där vi – vid sidan av det nyproducerade materialet  

– repostar de bästa inslagen från 10 år. I innehållet märks quizzet Vilken könssjukdom är du?, en 

guide till hur unga kan påverka samhället, kändisintervjuer, test av skolmat och inte minst 

krönikor om allt från ätstörningar till pandor. 

Word delas ut gratis på alla gymnasier i Uppsala kommun och finns att läsa på några 

högstadieskolor, på alla fritidsgårdar och bibliotek samt flera andra ställen i Uppsala. Enligt 

senaste läsarundersökningen (2013) läses Word av hälften av gymnasieeleverna. 

Word ges ut av Barnombudsmannen i Uppsala, en ideell förening, med stöd från Uppsala kommun, 

och är en del av BOiU:s arbete för att stärka barns och ungas röster. 
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