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Björnar ska räknas i länet

Felaktigt dömd för barnvåldtäkt

Historisk låg nivå på drickandet

LÄNET. Länsstyrelsen i Västernorrland kommer att göra en

SOLLEFTEÅ. En man blev förra året dömd till två år och sex

SVERIGE. Valborg är starkt förknippat med alkohol. Folk-

björnspillningsinventering i länet under hösten. Den senaste grundliga inventeringen gjordes för elva år sedan men
länsstyrelsen tror uppskattningsvis att stammen nu bör
ligga på cirka 200 björnar. Inventeringen görs i samarbete
med Jägareförbundet Mitt Norrland.

månaders fängelse i Ångermanlands tingsrätt för våldtäkt
och sexuella övergrepp mot minderåriga i Sollefteå kommun.
Domen överklagades dock i hovrätten och mannen frikändes.
Han begärde 1,2 miljoner kronor i ersättning men justitiekanslern har beslutat att ersätta mannen med 95 000 kronor.

hälsomyndigheten menar att förebyggande samhällsinsatser
och restriktiva föräldrar kan minska ungdomsdrickandet.
Lyckligtvis dricker färre ungdomar alkohol. Den nedåtgående
trenden ses i Norden, Storbritannien och andra europeiska
länder. I Sverige har drickandet nått historiskt låga nivåer.

Ådalsskolan satsar på digitalt
KRAMFORS. Digital
teknik utvecklar Ådalsskolans bibliotek.
Genom ökad fokus på
teknik och inrättande
av en heltidstjänst för
bibliotekarien satsas
nu på ett så kallat
makerspace. Det är
en kreativ mötesplats
där man utvecklar och
delar idéer.
Pedagogiskt nytänkt krävs
när svenska elevers skolresultat sjunker dramatiskt.
Ådalsskolan har under de
senaste åren verkat för att
bli en modern arbetsplats
för både elever och lärare.

Alla elever förses med en
surfplatta och man jobbar
med begrepp som gamifaction och flipped classroom.
Vidare samarbetar skolan
med det lokala näringslivet.
– En nyligen publicerad
rapport i ” The 2015 NMC
Technology Outlook” för
” Scandinavian Schools”
visar att vi är rätt ute. Det
stärker oss att göra satsningar, säger rektor Peyman Vahedi.

Från

höstterminsstarten

kommer de moderna verktygen att tillgängliggöras.
Redan idag har skolan omfattande utbildning som involverar 3D-utskrifter och
programmering.

”När allt är klart kommer bibliotekets traditionella utbud av böcker och tidskrifter att ha kompletterats av moderna verktyg”, berättar bibliotekarien Gunilla Sjödin
i Kramfors.
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Utbildningen ska fördjupas med till exempel robotar.
Detta samt att man skapar
ett makerspace i biblioteket som blir tillgängligt för
alla.
Obligatorisk programmering har lett till ökade kontakter och sommarjobb.

– Nu tar vi nästa steg för
att ge eleverna ökad inspiration i sina studier, menar
rektorn.

Bibliotekarien Gunilla Sjödin är förväntansfull.
Inte minst eftersom elever
med behov av särskilt stöd

och nyanlända elever får
ytterligare ett verktyg att
arbeta med.
– Att ta sig an ett uppdrag
där det inte finns någon bortre gräns för utvecklingen
känns fantastiskt kul, tycker hon.

SUSANNHE MELIN

44 miljoner till landsbygdslyft
ÅNGERMANLAND. Jordbruksverket har prioriterat
Ångermanland och tilldelar 44 miljoner till Leader
Höga Kusten, som innefattar kommunerna Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik. En
huvudpunkt i den planerade utvecklingsstrategin
är tillgången till bredband.
Lokalt ledd utveckling
Höga Kusten, kallas det
leaderområde som Leader
Höga Kusten och Leader
Sollefteå gått ihop och bildat inför EU:s nya programperiod som pågår 2014-2020.
Området innefattar Härnösands kommun, Kramfors
kommun, Sollefteå kommun och Örnsköldsviks
kommun.
En utvecklingsstrategi
arbetades fram under förra
året och den tillhör nu en
av de strategier som Jordbruksverket satt på prioriteringslistan och beviljat 44
miljoner kronor till landsbygdsutveckling i området.
– Det är så nära de 46
miljoner vi ansökt om. Be-

skedet är mycket glädjande,
säger Jenny Edvinsson,
projektledare för Leader
Höga Kusten.

Strategin, som kan beskri-

vas som en handlingsplan
över hur arbetet ska läggas upp fram till 2020, har
arbetats fram av de berörda kommunerna samt
Höga Kusten Turism AB,
Landstingen Västernorrland och Västernorrlands
idrottsförbund och tar sin
utgångspunkt i visionen
”Tillsammans för livskraft, engagemang och
hållbarhet” och ska arbeta
utifrån två̊ övergripande
mål: En breddad arbetsmarknad samt attraktiva

”

Tillgången till bredband är en
av frågorna som Lokalt ledd
utveckling Höga Kusten ska
arbeta med för att utveckla
och lyfta landsbygden. Jenny Edvinsson
boende- och besöksmiljöer. Strategin bygger på en
flerfondslösning där Landsbygdsfonden och Regionalfonden samverkar.
– Tillgången till bredband är en av frågorna som
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten ska arbeta med
för att utveckla och lyfta
landsbygden. Att förbättra
företagsklimatet, kopplat
till ny teknik. Allt handlar
om att skapa nya jobb, berättar Jenny Edvinsson.
Totalt rör det sig om
två miljarder kronor som

Jordbruksverket fördelar
till landets leaderområden,
med syftet att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden – vilket
ska bidra till ökad sysselsättning och nya företag.
Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd
utveckling, inom varje område är det alltså privat, ideell och offentlig sektor som
gemensamt kommer överens om vad som behöver
utvecklas och prioriteras.

ANETTE BODÉN

”

Att ta sig an ett uppdrag där
det inte finns någon bortre
gräns för utvecklingen känns
fantastiskt kul.
Gunilla Sjödin

Det väntas paneldebatt om Bredbynskolans framtid.
Foto: LILLEMOR BYLUND

Möte om Bredbynskolan
BREDBYN. Föräldrarådet
och Anundsjö Framtid
bjuder in till paneldebatt
med politiker på Olympia
den 5 maj klockan 18.30.
Man kommer att prata om
förbättringar i den nuvarande skolmiljön, utformning
av den framtida skolan och
skolarbetsmiljön under nyoch ombyggnadsskedet.
– Mest akut är inomhusmiljön säger Patrik Eriksson, ordförande för Anund-

s j ö
Framtid.
– Det
finns en
oro för
luftkvaliteten
och nu
är det
Patrik Eriksson.
bestämt
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att luften ska
mätas så att föräldrar ska
kunna känna sig trygga.

LILLEMOR BYLUND

