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Farhiya Feysal är Ortens bästa poet och  
vinner stipendium från Comviq 
 
Comviq stöttar det nationella mästerskapet ”Ortens bästa poet” som igår korade Farhiya Feysal som vinnande poet 
efter att hon framfört sina egna texter på scenen i Rinkeby utanför Stockholm. Farhiya belönades bland annat med 
Comviqs kommunikationsstipendium på 20 000 kronor. Tävlingen arrangeras av föreningen ”Förenade förorter” som 
arbetar med folkbildning och kultur i Sveriges förorter. 
 
”Ortens bästa poet” är ett nationellt mästerskap med deltävlingar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, 
Örebro, Linköping, Umeå, Borås och Borlänge. Tävlingen har sina rötter i poetry slam som går ut på att utse 
en vinnande poet bland tävlande som deltar med egenskrivna texter under tre minuter på scenen. Tävlingen 
döms sedan av fem jurygrupper, varav tre av grupperna väljs ut slumpmässigt från publiken. Igår gick finalen 
av stapeln i Rinkeby utanför Stockholm, och Farhiya Feysal utsågs till vinnare och fick bland annat ta emot 
Comviqs kommunikationsstipendium på 20 000 kronor. 
 
– Det känns fantastiskt! Jag väntade mig inte alls att vinna så jag är väldigt glad. Har inte hunnit smälta det än 
så jag vet inte riktigt vad jag ska göra för vinstpengarna, men jag ska verkligen försöka använda dem till 
nånting bra, säger Farhiya Feysal, vinnare av Ortens bästa poet 2018. 
 
Mästerskapet arrangeras av den ideella föreningen ”Förenade förorter” som arbetar med folkbildning och 
kulturorganisering i Sveriges förorter. Föreningen består av ett nätverk av unga människor som 
arbetar för ungdomar i förorten, med målet att stärka självförtroendet för boende i förorterna.  
 
– Comviq har sina rötter i Sveriges förorter, med många lojala kunder i storstädernas utkanter. Vi har 
dessutom vårt kontor i Stockholms västerort och tycker därför det är extra roligt att stötta detta lokala initiativ. 
Det känns också viktigt att vara med och bidra till utvecklingen av kreativ kommunikation, genom att premiera 
ungdomarna som utvecklar språket i Ortens bästa poet, säger Jim Carlberg, marknadschef på Comviq. 
 
Läs mer om Förenade förorter och tävlingen Ortens bästa poet här: https://www.facebook.com/forenadefororter/ 
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Comviq har sedan 1981 varit pådrivande för att ge de svenska mobilkunderna billigare och enklare mobiltelefoni. Genom att 
våga vara annorlunda och göra tvärtom är vi den moderna priskrigaren. Våra abonnemang med superlågt fastpris där allt 
ingår säljs på comviq.se. Och så har vi kontantkort som slår allt annat hos mer än 19 000 återförsäljare i Sverige. Hela idén 
med Comviq är att det ska vara Billigt. Billigt. Billigt. Besök oss på www.comviq.se 


