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Ådalsskolan erbjuder kinesiska
lära sig det kinesiska språket har samtidigt ökat.
Ådalsskolan hänger nu på
trenden och lanserar inför
höstterminen en nybörjarkurs med grundläggande
kunskaper i mandarin samt
i det kinesiska teckenspråket.
– Det här känns jättespännande. Jag har inte forskat i
det men vi kan vara den enda skolan norr om Sunds-

KRAMFORS Ådalsskolan
kommer från och med i
höst att erbjuda sina
elever undervisning i kinesiska. Man inleder
med att anordna en introduktionskurs i det
stora språket.
Att Kina spelar en allt mer
betydande roll globalt, inte
minst ekonomiskt, torde ha
undgått få. Intresset för att

Nya turer kring
båthamnen
NORDINGRÅ Turbulensen
kring den nya småbåtshamnen i Mädan, Nordingrå, fortsätter.
Länsstyrelsen måste
på nytt hantera frågan
om den vattenverksamhet som hamnen kommer att innebära.

TÅ 27/9 -13.

gjorde också ett överklagande, eftersom de ansåg att
deras fastighet ligger så till
att den kommer att störas
av hamnen och att den
vackra strandlinjen förstörs.
Mark- och miljödomstolen avvisade deras överklagan när det gäller själva
strandskyddsdispensen, eftersom det då är allmänna
och inte enskilda intressen
som ska bedömas.
Däremot anser domstolen
att länsstyrelsen gjort fel
när det gäller anmälan om
vattenverksamhet. För att
ge sakägare chansen att
komma med synpunkter
ska de i ett tidigt skede få
chans att yttra sig över en
anmälan.
Det räcker inte att båtföreningen i sin anmälan skrivit att inga enskildas intressen berörs, anser domstolen
som återförvisar ärendet till
länsstyrelsen.

Tidningen Ångermanland
har under flera år berättat
om stridigheterna och turerna kring Mädans båtförenings hamn. I mer än 15 år
har föreningen arbetat för
en ny hamnplats, sedan den
gamla blivit obrukbar på
grund av landhöjningen.
Det första alternativet
som togs fram fick skrinläggas, bland annat för att länsstyrelsen då sa nej till
strandskyddsdispens.
Häromåret togs ett nytt alternativ fram och den gången fick föreningen ja för projektet från myndighetens
sida.
Men ärendet överklagades till mark- och miljödomstolen. Bland annat
överklagade ett tiotal personer tillståndet genom ett
gemensamt juridiskt ombud. Dessa drog dock senare tillbaka sin överklagan.
Två andra personer i byn

Anders Lidén
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vall som erbjuder en sådan
här kurs, säger Mikael Wiklund, rektor vid Ådalsskolan.
Skolan har avtalat med en
lärare som kommer att undervisa i kinesiska på timtid. Under höstterminen beräknas hon få klart med behörighet för att undervisa i
språket och blir då en av ett
30-tal lärare i landet med
den behörigheten.

Om det ska bli kursstart
hänger förstås på att det är
tillräckligt många elever vill
läsa språket.
– En grupp kan inte vara
hur liten som helst. Men jag
tror att det kommer att finnas intresse och vi ska verkligen försöka starta detta,
säger Mikael Wiklund.
Inom gymnasieskolan
finns sju olika kurser i kinesiska. Ådalsskolan börjar

med den första och mest
grundläggande kursen. Faller det väl ut kan det senare
bli aktuellt med att anordna
fortsättningskurser. Att det
finns flera exportföretag inom kommunens gränser
tror Mikael Wiklund kan vara ett skäl för Kramforsungdomar att välja kinesiska.
Precis som när det gäller
andra främmande språk ger
kursen även kunskaper om

olika förhållanden i landet.
Kursen bygger en hel del på
arbete med digitala hjälpmedel, ett område där
Ådalsskolan är väl rustad
genom bland annat satsningen på surfplattor.
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