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Ådalsskolan satsar på estetiska ämnen
KRAMFORS. Intresset för estetiska ämnen minskar i Sverige. Ådalsskolan möter detta med att erbjuda
fler elever tillgång till estetiska aktiviteter. ”Vi är övertygade om att estetiska ämnen kan hjälpa eleverna att nå målen även i andra ämnen och kurser. Samtidigt kan det vara så att en elev inte vill ägna hela
utbildningen till detta. Därför gör vi en satsning som ger fler elever möjligheter att ta del av vår kulturskolas rika och högkvalitativa utbud”, säger Thomas Näsholm (S), ordförande i BKU-nämnden. Skolan
erbjuder nu tillsammans med hockey, tennis och fotboll ämnen inom kulturskolans verksamhet.
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Jakt- och friluftsmässa
RAMSELE.

På lördag är det dags för
Jakt- fiske och friluftsmässa i Ramsele.
Förutom utställare och försäljare kommer bland annat hundar kunna testas
på vildsvin och en permobjörn och det
finns möjlighet att prova på flugfiske.

Christina Höj Larsen (V) vill bygga moduler som kan fylla
behovet för flyktingarna men även för studenter och andra
med bostadsbrist.
Foto: LILLEMOR BYLUND

Lokalbrist
i Mellansel
MELLANSEL. Bygga moduler och slopa vinstdrivande asylboenden
menar Christina Höj
Larsen på mötet förra
torsdagen i Mellansel.

Riksdagskvinnan Christina Höj Larsen från Vänsterpartiet besökte förra
veckan Örnsköldsvik för
att diskutera flyktingar
och EU-migranter.
På torsdagskvällen samlades nitton medmänniskor, flyktingar, tjänstemän
och politiker för tankeutbyte i Fritidshuset.
Jobb- och sysselsättningsfrågan belystes. En
del av flyktingarna i Mellansel har praktik men
platserna räcker långt
ifrån till alla, vardagen
blir tung när människor
inte har något meningsfullt att göra.
Viljan att ordna aktiveter finns hos de ideellt
arbetande byborna men
lokalerna räcker inte till,
det finns idag 300 invandrare i Mellansel varav 200
unga män.
Foto: LILLEMOR BYLUND

Vad lockar en arkeolog?
MURBERGET. Ola George,
antikvarie och arkeolog
på Murbergets länsmuseum.
Vad är det som är så intressant med historia?
– Det finns nog många
olika anledningar som gör
att folk intresserar sig. Som
arkeolog vill jag upptäcka
saker för att få ny kunskap, det är min drivkraft.
Den som jobbar på museum vill nog dels se till att
få ordning på samlingarna,
dels göra dem tillgängliga

för allmänheten som ju ska
kunna söka på saker och
uppgifter.
Ola berättar om Murbergets arkeologiska kursundersökningar där man går
ut och visar ett specifikt område. Det kan vara en gammal boplats eller en skadad
grav.
– Vi väljer gärna skadade
fynd eftersom vi ju i möjligaste mån vill hålla fornminnena intakta, förklarar
han.
Vilka deltar?
– Vi har en hel del skol-

barn här och många av dem
tycker det är väldigt spännande. Mitt i livet har folk
inte så mycket tid för sånt
här även om man är intresserad. Den stora gruppen är
pensionärer som är med på
våra kurser.
Han menar att kursdeltagarna blir ambassadörer
som lär sig och kan berätta
för andra.
– De får ju upp ögonen för
fynd och ser de någon skadegörelse kan de meddela oss,
berättar Ola.

LILLEMOR BYLUND

Christina ställer frågan
om hur vi bygger något
fort:
– Det går att bygga moduler som kommer att passa många, även studenter.
De ska vara användbara i
andra led om vi inte fyller

”

Vi ser det
som trevligt
att byarna
lever upp och
inte tvärtom.
Bostäderna finns på
landsbygden
men navet
finns i städerna.
Christina Höj Larsen, (V)
Riksdagsledamot
dem. Vi har tänkt fel, vi
har sökt oss till bostäderna, istället för att avlasta
glesbygden och låta städerna hjälpa till. Glesbygden
kommer inte att orka mäkta med, spår hon.
Hon menar också att de
tillfälliga asylboendena
inte bör vara vinstdrivande:
– Det är svårt när Migrationsverket är i akut behov av platser. Lösningen
är att kommunerna driver
egna boenden.

LILLEMOR BYLUND

Nej till flera asylboenden

Ola George, antikvarie och
arkeolog, drivs av att få mer
kunskap. Foto: BJÖRN GRANKVIST

LÄNET. Efter Migrationsverkets nya upphandling
av tillfälliga asylboenden
står det klart att flera av
länets sökande anläggningar fått avslag. De
som nekats kontrakt är
Gålsjö bruk, Forssebruk
och Graningegården
i Sollefteå kommun,
Kerstins Udde i Örnsköldsvik, Hotell Frånö
i Kramfors och Jokarjo i
Härnösand.

Gålsjö bruk är en av de
anläggningar som nekas.
Foto: AKRIV

