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NÖDINGE. Nästa år 
10-årsjubilerar Ale
Pyssel- och kulturfören-
ing, men redan nu har
eldsjälarna i systrarna
Raad tagit nästa steg.

Pyssla med Batts och 
Jara är idag ett eventfö-
retag.

– Kreativa barnkalas
är vår specialitet, säger 
Batoul Raad, 21.

Det som började med en 
pysselklubb komplettera-
des med en Youtube-kanal 
(”DIY With Batts And Jara”) 
som idag lagt grunden för ett 
eventföretag med affärsidén 
att lyfta kalas och aktiviteter 
till en helt ny nivå. 

– Vi fick ett uppdrag av
Biskopsgårdens kvinnor att 
pyssla på ett arrangemang 
som kallas ”Barnens dag”. 
De var så otroligt nöjda med 
vad vi gjorde och frågade hur 
det var möjligt att vi drev  

verksamheten ideellt. Det 
var då vi inspirerades att tes-
ta hur vårt intresse för pyssel 
kan fungera som affärsidé. I 
januari registrerade vi ett fö-
retag, berättar Jara, 18.

Det är en udda och täm-
ligen unik verksamhet som 
systrarna Raad erbjuder. 
Inget är för den sakens skull 
ristat i sten, flexibiliteten är 
stor och möjligheterna obe-
gränsade. Den huvudsakliga 
målgruppen är kalasfirande 
barn från 3-16 år.

Nytänkande
– Lek- och busland i all ära,
särskilt nytänkande är det
inte. Vi föreslår istället te-
makalas. Säg att en tjej som
fyller 8 år älskar prinsessor
och sagor. Då ska kalaset gå
i detta tema. Inbjudningar,
dekorationer, aktiviteter och
pyssel. Vi löser alla tillbehör
och är gärna med i genom-
förandet. Det kan vara hem-
ma hos eller i en alternativ
lokal. Det finns inga mallar,
utan vi anpassar upplägget
för varje tillfälle, säger Ba-
toul och Jara fyller i:

– Alla barn älskar i regel
att pyssla och det blir ett ro-

ligt minne från kalaset när 
alla får göra något som de 

kan ta med sig hem. Sedan är 
det oerhört bekvämt för för-
äldrarna att slippa hålla i allt 
praktiskt. De får en bättre 
upplevelse och kan ägna sig 
åt att glädjas med barnen.

 Att systrarna Raad har 
kreativa idéer visar de varje 
helg när deras youtubekanal 
uppdateras med nya pyssel. 
Numera är de sponsrade av 
etablerade branschföretag. 
I Pysselklubben som fång-

at många barns intresse på 
och runt Klöverstigen i Nö-
dinge är verksamheten också 
igång.

– Vi kommer hålla öp-
pet i sommar, men det är 
viktigt att komma ihåg att 
pysselklubben är en ideell 
förening och får inte kopplas 
ihop med vårt företag, säger 
Batoul.

Företagare som gärna pysslar på kalaset

BATOUL RAAD

Ålder: 21
Bor: Skepplanda
Gör: Studerar Medier, estetik 
-och kulturellt entreprenör-
skap på Göteborgs universi-
tet. Eldsjäl i Ale Pyssel- och
kulturförening, programledare

i Youtubekanalen ”DIY With 
Batts And Jara” och egen 
företagare i evenbranschen.
Drömuppdrag: ”Att Liseberg 
hörde av sig och bad oss ha 
en pysselhörna i parken”.

JARA RAAD

Ålder: 18
Bor: Skepplanda
Gör: Studerar naturprogram-
met på Kitas gymnasium. 
Eldsjäl i Ale Pyssel- och 
kulturförening, programledare 
i Youtubekanalen ”DIY With 

Batts And Jara” och egen 
företagare i evenbranschen.
Drömuppdrag: ”Att få deko-
rera en tom lokal på ett unikt 
sätt inför ett 50-årskalas, det 
hade varit lite annorlunda 
för oss”.

Batoul och Jara Raad är två kreativa systrar som numera också är egna företagare. De erbjuder bland annat att hjälpa till med att 
skapa ett annorlunda och roligare barnkalas, men är också intresserade av att stötta företag vid större event.
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