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Örnsköldsviks Allehanda torsdag 24 april 2014

Opal får dikter utgivna

Fyra fräscha butiker i Örnsköldsviks kommun!
BJÄSTA 0660-22 16 00
SJÄLEVAD 0660-37 80 75
HUSUM 0663-109 70
VINTERGATAN ÖSTRA 0660-162 00

kramforS Örnsköldsviks-

tjejen Opal Löfving gillar
att skriva dikter, men
har bara gjort det i ett
år. Ändå får hon nu fem
dikter publicerade i en
diktsamling.
– Jag är jätteglad över
detta, säger hon.

var liten och de senaste två
åren testat novellens form.
På Ådalsskolan pluggar hon
på medieinriktningen vid
estetprogrammet och gillar
diktare som Boye och Tranströmer. Det senaste året
har hon också skrivit dikter

S vill storsatsa
på utbildning
Stockholm Socialdemokraterna vill 2015 satsa 2,5
miljarder kronor på 30 000
fler platser inom komvux,
yrkesvux och yrkeshögskola. Förslaget presenterades
vid en presskonferens på
onsdagen.
Av de platserna öronmärks 10 000 för arbetslösa
under 25 år utan fullständig
gymnasieexamen. 10 000
går till vuxenutbildning för
arbetslösa och lika många
platser till de som vill komplettera sin gymnasieutbildning eller läsa in en högre yrkesutbildning. (TT)

Opal Löfving från Örnsköldsvik får fem dikter utgivna på AlYasisris lokala förlag.
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och fick ett tips om att diktsamlingen var på gång.
– Då mejlade jag in fem
dikter och efter bara en timme fick jag besked om att alla skulle komma med, säger
hon.
Opal Löfvings dikter är ofta filosofiska och kan vara
ganska mörka.
– Men jag vill gärna att de
ska ha ett ljus i slutet.

Hon skriver fort när andan

faller på, vilket den kan göra när som helst. Med mobilen eller surfplattan har hon
skrivit under promenader

eller vid resor på tåget hem
till Örnsköldsvik. Opal redigerar ogärna sina texter.

– Det blir bäst när jag skri-

ver utan att tänka först. Om
något ord i ändras efterhand kan det påverka hur
känslan jag hade beskrivs.
På Ådalsskolans blogg
finns en av hennes noveller.
Fotografi är ett annat intresse.
– I framtiden vill jag gärna
förmedla vad jag tycker och
tänker, antingen med text
eller i bilder.

Erik Åmell

DEMODAGAR
24–25 april
10% på New feet
skor i lager

15% vid köp av sko
och inlägg

UTPROVNING

Ortopedskomakare Henrik
Nielsen analyserar och
provar ut skor för
dina fötter.

Träffa Henrik Nielsen:
Torsdag 24 april 10–18
Fredag 25 april 10–15

AKILLES FOTVÅRD
Centralesplanaden 13A
0660-22 10 40
www.akillesfotvard.com

Nybakat varje dag!

Opal har skrivit sedan hon

Priserna gäller t.o.m. 27 april

Snabbhet och närhet med personlig service hos ICA Supermarket!

Det händer mycket för Opal
Löfving just nu. Nyligen
fyllde hon 18 år och i förra
veckan tog hon körkort,
men frågan är om inte det
som händer i veckan är det
mest spännande. På biblioteket i Kramfors var det i går
boksläpp för ”Älska mig
igen”, en diktsamling utgiven av Hasan Al-Yasisri med
åtta poeter och där Opal är
en av dem.
Eventuellt kan diktsamlingen bli översatt och komma ut i andra länder.
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