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Ådalsskolans café öppnas i ny regi
Kramfors På torsdag vid
skolstarten öppnar också Ådalsskolans café.
Nytt är att caféet i fortsättningen ska drivas av
folk från kommunens
dagliga verksamhet.
I kommunen finns 17 enheter för daglig verksamhet
där ett hundratal personer
med funktionsnedsättningar har arbetsuppgifter av
olika slag. Fyra personer ska
nu sköta caféet på Ådalsskolan med hjälp och stöd
av handledaren Karin Grimsen.
– Det blir bra arbetsuppgifter och man får möta
många kunder, säger Åsa
Börjesson, enhetschef för
den dagliga verksamheten.

Cafégruppen kommer att

baka, göra toast, bre smörgåsar, ta betalt och allt annat som ingår i arbetet. Ar-

betstiderna anpassas utifrån hur mycket var och en
orkar och vill jobba, men
öppettider blir de samma
som tidigare.

Med en visuell kassa an-

vänds bilder för att visa hur
mycket pengar som tagits
emot och hur mycket kunden ska få tillbaka.
Caféet har fått en ansiktslyftning inför öppnandet.
Karin Grimsen har under
sommaren bland annat målat om väggar, bord och sytt
upp gardiner. Tanken är
också att hitta något lämpligt namn att döpa fiket till.
– Både skolan och vi har
nytta av samarbetet och det
kan finnas fler arbetsuppgifter här som vi skulle kunna utföra, säger Åsa Börjesson.

Erik Åmell

0612-77 17 64
erik.amell@allehanda.se

Åsa Börjesson, Karin Grimsen, och Patricia Holmberg, som är en av fyra som ska jobba i caféet.

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se
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Antalet medlemmar i Sveriges biodlares riksförbund har ökat
med 5 procent hittills i år.
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Fler biodlare
i Västernorrland
Härnösand Biodlarna i
Västernorrland blir allt
fler. Hittills i år har länets biodlaredistrikt
ökat sitt medlemsantal
med 16 personer. Det
placerar Västernorrland
på fjärde plats av de distrikt i Sverige som har
ökat sitt medlemsantal
mest från förra året.
Antalet medlemmar i Västernorrlands läns biodlaredistrikt har ökat med knappt
åtta procent sedan förra året
– från 187 till 203. Av landets
25 distrikt har bara Stockholm, Uppsala och Halland
registrerat en större ökning
i medlemsantalet.
Birgitta Edholm driver Norabygdens Honung i Kramfors. Hon började som hobbybiodlare med två bisamhällen 1996. I dag har hon 40
samhällen och en bra sommar rymmer varje samhälle
60 000–70 000 bin.
– Jag tycker att det är jättebra att det finns ett intresse för biodling. Att det ökar

ute i Europa främjar ju inte
vår biologiska mångfald eller våra öppna landskap här,
så det är viktigt med lokal
honung, säger hon.
Sett över hela landet har
Sveriges biodlares riksförbunds medlemsantal ökat
med fem procent jämfört
med förra året. Det finns
inget krav på att biodlare
ska vara medlemmar, men
enligt förbundet själva vill
de flesta som ägnar sig åt biodling vara det. 90 procent
av medlemmarna är hobbybiodlare.
En stor skillnad syns också i könsfördelningen bland
medlemmarna. För tre år
sedan var 26 procent av biodlarna kvinnor och i dag
utgör kvinnorna 44 procent
av medlemmarna.
– Det har funnits bra förebilder, så är det nästan alltid. Det har varit bra kvinnor som har hållit i kurser
och då tror jag att det känns
naturligt för fler att börja,
säger Birgitta Edholm.

Lisa Näs

Mysiga ar!
ar/dag
östkväll

FOTO: Erik ÅmEll

Kick-O

ff!

Boka M/S Ådalen III för:

MO
M
OD
DO
O HOCKEY
–
TIMRÅ IK

Å
• Fester • Företagsevent • Privatpersoner
• Konferenser
• Pensionärsgrupper • Bröllop • Föreningar
Extraturer och charter tom. 15 Okt

med reservation för eventuella ändringar

NIPHALLEN, SOLLEFTEÅ

FRE 22 AUG KL 19.30
SÄKRA DIN BILJETT I TID - VI
FÖRVÄNTAR
OSS ATT HALLEN BLIR UTSÅLD
!

Boka och köp dina biljetter till matc
hen, maten
och föreläsningen hos Sollefteå Hock
eys kansli
- tel 0620-15885 biljetter till matchen
och maten
säljs även hos Coop, Ica Kvantum
och Allsport!

WWW.SOLLEFTEAHOCKEY.COM

LÄSARERBJUDANDE

GÅ 2 BETALA FÖR 1
MoDo Hockey – Timrå IK
Niphallen Sollefteå
Fredag 22 augusti kl. 19.30
Förmånspris för våra prenumeranter

240:- för 2 st biljetter

Ord. pris 240:-/st

I biljetten ingår entré och matbiljett till Hockeypuben!
Där Käka Puck All Stars underhåller
hela kvällen även efter matchens slut.
OBS! Förköp av matbiljett krävs för att komma in på Hockeypuben.
På webbshop.allehanda.se kan du som
prenumererar på TÅ eller ÖA beställa och köpa
varor, evenemangsbiljetter och andra produkter
till förmånligare priser. Du betalar enkelt dina
inköp via din internetbank, VISA/Mastercard
eller med faktura. Vi skickar dina varor direkt
hem till dig. Hur enkelt och suveränt som helst!

Se turlista Juni – September

www.adalen3.com
www.adalen3.com

Gilla oss gärna! facebook.com/adalen3

För mer info/bokning: 0612-505 89 • info@adalen3.com

