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nästa år åker hennes lag, Stock-
holm Frame, till London och 
deltar i en turnering.

– Det ska bli jättekul säger 
Leia mellan tuggorna och be-
rättar att hon också gillar att 
bada och kanske ska börja rida.

HEMMA PYSSLAR hon ofta, hon 
ritar och gör armband. Ibland 
spelar hon schack som hennes 
sjuåriga syster Kiara har lärt 
henne och hon vill gärna börja 
spela i en schackklubb.

Ute på tomten hoppar hon 
gärna i studsmattan med sina 
syskon. Hon använder en jump-
x-fun som egentligen är något 
man använder för att slå kon-
trollerade volter men som för 

Leia är ett bra hjälpmedel att hålla balan-
sen på studsmattan. Leia har en muskel-
sjukdom och har försämrad balans, har 
svårt att plocka upp saker från golvet och 
att ställa sig upp eller att gå snabbt. Det är 
en muskeldystrofi som beror på en gene-
tisk mutation.

– Leia är väldigt målmedveten och all-
tid varit bra på att tala för sig och säga vad 
hon tycker. Men också rolig, snäll och klok. 
Hennes syskon skulle antagligen beskriva 
henne som bestämd och envis, säger hen-
nes mamma Mica med ett leende.

Det samlade intrycket av den här här-
liga tjejen är att hon vet precis vad hon 
vill och inte drar sig för att säga det. 
Egenskaper som kan ta henne långt i livet 
och närmare sina drömmar. ●
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 S nart femåriga Leias högsta 
dröm är en ljusbrun ser-
vicehund, helst en Gol-

den Retriver, som kan hjälpa 
henne ta upp saker hon tappar 
eller vara draghjälp i uppförs-
backar.

Leia Svenvik sitter på ett 
utomhuscafé i Täby och berät-
tar om sin dröm. Emellanåt 
stoppar hon in en bit rosa ma-
rängbakelse i munnen och 
berättar vidare om sig själv.

– Min favoritlek är ”hund 
med djur” berättar hon. Då 
leker man att hunden går ut på 
promenad på natten och jagar 
kycklingar. Ibland leker jag 
djurens väktare också men det 
är svårt att förklara hur man 
leker det.

Leia är en pigg tjej som tillsammans 
med sin familj har varit med på flera kul 
aktiviteter i RBU, till exempel äventyrs-
bad, familjedag på Samstorps gård och 
fiskedag utanför Norrtälje. På fiskeda-
gen förra året vann Leia tipspromena-
den och fick som pris ut och fiska en hel 
dag med SFFF i Norrtälje.

LEIA GÅR PÅ Vallatorps förskola och om 
ett år börjar hon i förskoleklass i Valla-
torpsskolan. På fritiden tränar Leia 
Frame fotboll. Man spelar fotboll med 
hjälp av en bakåtvänd rollator. Hon har 
spelat i två år med lite paus för pande-
min. I slutet av augusti var hon med på 
RBU riks medlemsdag på High Chapa-
rall och visade upp sporten och i maj 

Leia — en målmedveten tjej

Måltiden  
– en källa till oro 
och glädje

Albert, 6 år,  
får hemlagad 
sondmat 

Vi inspireras av 
Wille bakom 
Blisshjälpen 

Dysfagiteamet 
hjälper barn som 
har svårt att äta

Påverkan: dessa 
frågor arbetar vi 
med just nu

Kims epilepsi  
blev bättre med 
ketogen kost

Res i tiden och  
i rymden med 
kulturens hjälp

Logopeden  
om ät- och svälj-
svårigheter

Leo var på  
sommarkurs  
på folkhögskola

Följ med  
på höstens  
aktiviteter

Maya: ”Hur  
ska vi känna  
tillhörighet?”
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Leia  
Svenvik
Ålder: Snart fem år.
Familj: Mamma 
Mica, pappa Fredrik 
och syskonen Isidor 
10 år och Kiara 7 år.
Skola: Vallatorps för-
skola, avdelning 
Nyckelpigan.
Högsta dröm: Att få 
en servicehund.

Leia gillar att 
sporta, spela 
schack och 
pyssla. 
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