8 | Nyheter

Tidningen Ångermanland måndag 26 maj 2014
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Satsning på kinesiska
Kramfors För de flesta är
kinesiska helt obegripligt. Ändå talas det av
över en miljard människor.
I höst på Ådalsskolan
ska ytterligare några
personer få kunskaper i
världsspråket.

”Det finns företag i
Kramfors som har
affärer med Kina.
Jag har en dröm om
att en elev skulle få
vara med och bidra i
kontakterna med
kinesiska företag.”
Ann-Katrin Hedin,
lärare.

Ann-Katrin Hedin serverar
eleven Mesay Getahun några godsaker som är populära
i det kinesiska fredagsmyset. Han tuggar uppskattande i sig hagtornsstänger
och tar flera omgångar av fågelfrön, men backar inte på
de syltade sojabönorna.
– De var ingen favorit, berättar han.

I höst börjar Ann-Katrin He-

din undervisningen i kinesiska steg 1 på Ådalsskolan.
På fredagen marknadsförde
hon utbildningen.
Med tilltugg, kläder, böcker och tv-inslag från Kinas
melodifestival fångade hon
elevernas uppmärksamhet.
– Vi har tio anmälningar så
utbildningen kommer att
starta, men det får gärna bli
fler elever.
Kursen pågår under ett

Ann-Katrin Hedin serverar Mesay Getahun några kinesiska godsaker.
läsår och kan tas oavsett vilket år man går på gymnasiet. Den som läst nybörjarkinesiska kan presentera
sig, handla, beställa mat
samt skriva några enkla
meddelanden.

– Men viktigast blir kanske

att lära sig hur man lär sig kinesiska. Finns intresse kan
det bli fortsättning med kur-

ser i steg 2 och steg 3, säger
Ann-Katrin Hedin.
Kursen ger också insikter i
den kinesiska kulturen.
– Det är jätteviktigt. Det
talas ofta om ”guanxi”, som
handlar om relationer. Kan
man hälsa välkommen på
kinesiska och servera te på
rätt sätt är det betydelsefullt
för en kines. Det kan vara
småsaker men som visar på
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intresse. Det finns företag i
Kramfors som har affärer
med Kina. Jag har en dröm
om att en elev skulle få vara
med och bidra i kontakterna
med kinesiska företag.

Undervisningen i kinesiska
i Sverige tar ett stort kliv
framåt i juli när den första
kursplanen för språket lanseras. Men det är fortfaran-

de inget vanligt ämne på våra skolor, särskilt inte utanför storstäderna.
– Därför är jag glad att
Ådalsskolan och rektor Mikael Wiklund vågat göra den
här satsningen.
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Modellflygdag
på Granlanda
n Det blev både hovring,
looping och störtdykning
när Graningen modellflygklubb inledde säsongen på
sin egen flygplats, Granlanda.
Ett 20-tal medlemmar
mötte upp för att pröva sina plan i den lagom syremättade luften.
– Det är en klurig hobby
med mycket teknik, säger
Sören Selin, sekreterare i
klubben och något av en
nestor. När han började
byggde man planen av
teak, i dag är det frigolit
och gjuten cellplast.
På planen fanns både helikoptrar, ett Viggenplan,
stora och små flygplan –
och ett skolflygplan med
dubbelkommando för den
som ville pröva på.
Föreningen har ett 50-tal
medlemmar.

Får inte
lämna bort
kissen
Kramfors För sex år sedan fick en kvinna djurförbud i ett län i södra
Sverige. Det betyder att
hon varken får ha egna
djur eller ta hand om andras djur. Det gäller även
djur som pojkvännen i
Kramfors kommuns har.
Därför får pojkvännen, som
är från en ort i Höga kusten,
nu ett vite på 5 000 kronor
per vecka som han låter
flickvännen befatta sig med
hans katt.

Beslutet har tagits av läns-

styrelsen där kvinnan bor.
Det innebär bland annat att
hon varken får mata eller
rasta hans djur.
Det var för ett år sedan
som mannen flyttade ihop
med kvinnan. I samma veva
skrev hon till länsstyrelsen
och ville att djurförbudet
skulle upphävas. Mannen
skrev också att han hade
problem med ett knä och
gärna såg att hon kunde hjälpa tio att passa katten.
Men länsstyrelsen sa nej
till detta. Ett djurförbud
hävs inte för att det ska bli
smidigare för någon annan.

En tid senare gjorde läns-

styrelsen en inspektion hos
henne och då fanns en svart
långhårig katt på gården
trots djurförbudet.
Förklaringen var att hon
tog hand om katten medan
pojkvännen uträttade ärenden.
Men när länsstyrelsen senare fick kontakt med pojkvännen förklarade han att
han bodde lite här och där.
Han lämnade också uppgifter som inte gick att verifiera om vem so hade hand om
katten när han var frånvarande.

Sammantaget gör detta att

länsstyrelsen beslutat om
ett förbud att lämna katten
i kvinnans försorg och att
detta skulle förknippas
med ett löpande vite.
Detta eftersom tidigare erfarenheter om hur kvinnan
tar hand om djur gör förbudet ”av väsentlig betydelse
ur djurskyddssynpunkt”.

Anders Lidén

Sparkades
mot ansiktet

Robert Henriksson har byggt och flugit modellflygplan i fem år.
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Mikael Norlén prövade sitt segelflygplan den här dagen.

Sören Selin flyger sitt modellplan med 65 års erfarenhet
bakom sig.

härnösand Ordningsvakter slog larm om att en man
blivit misshandlad på restaurangen Skeppet i Härnösand vid 01.20-tiden
natten mot söndag.
På plats framkom det att
mannen fått en spark i ansiktet så att läppen sprack.
Flera personer har varit
inblandade i misshandeln
och polisen har fått uppgifter om vilka som kan vara
gärningsmännen.

