Nyheter | 9

Tidningen Ångermanland onsdag 24 september 2014

SOLLEFTEÅ - EN KRAFTFULL KOMMUN
Från och med 2014 har Sollefteå kommun en stor annons 1 gång per
månad i Tidningen Ångermanland. Nästa annons publiceras 20/10.
Information som gäller till exempel vatten- och vägavstängningar annonseras vid behov.

Nyﬁken på nätet?

Kommunfullmäktige
sammanträder måndag 29/9
kl. 13.00, Sollefteå kommunhus
Ärenden

Borgensförbindelse för Kommuninvest i Sverige AB:s
förpliktelser
Ansvarsfrihet 2014 för
.ROOHNWLYWUDÀNP\QGLJKHWHQ
Västernorrland
Årsarvode för förtroendevalda
mandatperioden 2015-2018

Vecka 41 har du möjlighet
att lära dig hur du använder elektroniska tjänster på
dator, mobil och surfplatta
hos Sollefteå bibliotek.
Handelsbanken, Landstinget
Västernorrland, Nordea,
Sollefteå/Kramfors Afasiförening, Sollefteå museum och
Swedbank deltar.
Håll utkik efter kommande
annonsering för aktiviteter
vecka 41.

Afasidagen

8 oktober 10.00 -13.30

Medborgarförslag

Logoped Susanne Westerbring informerar om
språkstörningar

Motioner

Dataprogram till stöd kommer att visas
$IDVLI|UHQLQJHQEMXGHUSnÀND
Arrangeras i samarbete med
Sollefteå-Kramfors Afasiförening
och Studieförbundet Vuxenskolan.

SOLLEFTEÅ BIBLIOTEK

3 oktober kl. 12-14

Framtidsveckan

Vad vill vi med vår natur i Sollefteå kommun?

29 september kl. 12-14

Maria Danvind, kommunekolog
svarar på dina frågor.
Arr: Studiefrämjandet och Sollefteå
bibliotek

Vad vill vi med vår natur och hur
blir vi mer energieffektiva i Sollefteå kommun?
Maria Danvind, kommunekolog
och Lars-Erik Persson, energirådgivare berättar och svarar på dina
frågor.
Arr: Studiefrämjandet och Sollefteå
bibliotek

29 september kl. 18.30

Från den lilla människan till det
stora företaget
Ett inspirerande föredrag av professor Karl Sandberg och doktorand
Gert Öhman från Mittuniversitetet,
RPGHQOLOODPlQQLVNDQVEHW\GHOVH
för en hållbar samhällsutveckling.
Arr: Framtidsveckan Västernorrland, Mittuniversitetet, Studiefrämjandet och Sollefteå bibliotek.

www.solleftea.se

8WYHFNOLQJDYJ\PQDVLHVNRODQ
J\PQDVLHJUXSSHQVUDSSRUW

Interpellation
Politiker och allmänhet hälsas
välkomna!
Sven-Erik Bodén
Kommunfullmäktiges ordförande
OBS! KF sänds via webben.
'DJRUGQLQJHQÀQQVSnKHPVLGDQL
kommunhuset, biblioteket samt på
medborgarkontoren i Junsele och
Ramsele och Näsåker.
Närradion sänder på frekvens mHz:
Junsele 99,8 Ramsele 106,8 Näsåker 106,00 och Sollefteå 96,1.

Biblioteken stängda

Biblioteken i Sollefteå, Långsele,
Ramsele, Resele är stängda
torsdag 2 oktober på grund av
personalutbildning. Näsåkers
bibliotek har öppet till kl 15.

Sollefteå Biblioteks ordinarie
öppettider:

Barnens lördag
27 september kl. 13.00
Pias sagor

Måndag-torsdag 10-19
Fredag 10-17
Lördag 11-15

Följ med Pia Fries in i sagans
värld när hon berättar sagor för
de små. Från 3 år. Ca 30 min.

Kontakt

PoesY-vecka

Postadress: 881 80 Sollefteå
Besöksadress: Djupövägen 3
Telefon: 0620-68 20 00 (växel)
Öppen vardagar 07.45-16.30
Telefax: 0620-68 22 86
E-post: kommun@solleftea.se

6-11 oktober

I biblioteket och på Facebook.
Välkommen att bidra till ”poesiplanket” med egna eller andras
dikter.

Sollefteå kommun

Nu börjar
säsongen för
viltolyckor
Nu börjar den tid på året
där viltolyckorna är som
flest. Fram till februari
kommer ungefär hälften
av alla viltolyckor under
ett år att äga rum i Västernorrland.
Hittills i år har det rapporterats 308 viltolyckor med rådjur inblandade och 100 med
älgar. I Sverige inträffar ungefär 40 000 viltolyckor varje
år, ungefär fem olyckor per
timme, varav uppemot 1 000
rapporteras här i Västernorrland.
För att uppmärksamma
trafikanterna på att en extra
olycksdrabbad period nu
börjat satsar Viltolycksrådet i
länet denna vecka på en extra kampanj.
Bland annat ska det genomföras fler trafikkontroller och det pågår en informationssatsning vid Birsta.

Viltolycksrådet påminner

om att man måste lyfta blicken vid bilkörning och vara
medveten om att det när som
helst kan dyka upp djur på
vägen, speciellt vid skymning, gryning och i mörker.
Därför måste man anpassa
hastigheten efter detta. Farligast är det med älgar som
kan väga 300–500 kilo.

p Här är risken störst
i Västernorrland

n Riksväg 90 norr
och söder om Sollefteå
n E4 vid Husum
n Länsväg 348 BillstaBredbyn
n E14 Torpshammar och
Riksväg 83 mot Ånge
n Länsväg 665 på Alnö
n E4 Njurunda
Inträffar det ändå en olycka
ska det anmälas till polisen
och man är skyldig att märka
ut olycksplatsen. Detta för att
jägare vid eftersök ska ha
lättare att hitta eventuellt
skadat vilt. Den vanligaste
orsaken till att djur får lida i
onödan vid eftersök är att
olycksplatsen rapporterats
felaktigt.

I Västernorrland finns un-

gefär 200 jägare som engagerat sig i eftersök och som
kontaktpersoner.
Under förra året lade de ner
ungefär 2 000 arbetstimmar
på viltolyckor och körde tillsammans 1 300 mil under
uppdragen.

Anders Lidén

0612-77 17 60
anders.liden@allehanda.se

Rektorn pratar
om lärande
på Bokmässan
Kramfors Ådalsskolan
har under en längre tid
använt läsplattor och en
app för att fördjupa lärandet. Den här veckan
uppmärksammas skolans arbete på Bokmässan i Göteborg.
Skolans rektor Peyman Vahedi ska prata om ”stretchad kunskap”.
– Stretchad kunskap
handlar till exempel om att
inte bara lära sig att söka på
nätet, utan att på vägen lära
sig källkritik, sökmetoder
och vilka kanaler som informationen söks bäst på.
Den digitala satsningen är
inte en person verk, framhåller Peyman Vahedi. När
han föreläser om sitt arbete
är han mån om att framhålla att det är Kramfors kommun som är huvudmannen.
För just att skolan är kommunal lyfts fram i Bokmässans presentation.
– Ofta har friskolor eller

Ådalsskolans rektor Peyman
Vahedi.
FOTO: Gunnar STaTTin
mindre skolor lättare att få
en förändring i sitt arbete.
Men i Kramfors har det varit
möjligt för att politiker,
tjänstemän, lärare och elever har stått bakom våra idéer.
Bokmässan beskriver även
dig som en karismatisk
rektor, vad tänker du om
det?
– Det visste jag inte. Om det
gör att jag lättare når ut
med ett budskap är det bra.

Katarina Lind

