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Stort intresse för att
plugga på Ådalsskolan
Kramfors Ådalsskolan i
Kramfors blir ett allt
attraktivare val för blivande gymnasieelever.
Antalet förstahandssökande är efter den
andra sökomgången
hela 40 procent högre
än vad den var motsvarande period förra
året.
–Vi är mycket stolta över att
många elever väljer Ådalsskolan och vi ser fram emot
utmaningen att motsvara
förväntningarna, säger rek-

SM i lydnad och agility i Sollefteå invigdes i går.

tor Peyman Vahedi i ett
pressmeddelande.
Ökningen ställer dock
stora utmaningar på skolans organisation, då de
flesta programmen har intagningsstopp.
Möjligheten att ta emot lika många hemvändande
elever som det brukar vid
höstterminsstarten blir begränsad.
Skolan kan därför tvingas
att hänvisa till samverkansavtalet för att eleven ska söka en annan skola.

Erik Åmell
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Parad från Risön till Stadsparken
sollefteå I går invigdes SM
i lydnad och agility i Stadsparken i Sollefteå med sång
av Jörgen Åslund och Stefan
Bonér, välkomsttal av Mikael Sjölund från Sollefteå
kommun, invigningstal av
Svenska Brukshundsklubbens förbundsordförande
Rolf Weiffert och med nationalsången som avslutning.
Det är 40 år sedan ett liknande SM avgjordes i Sollefteå.

Då hade tävlingarna på Risön redan startat med en
lagtävling i agility, solen hade kommit och lagom
mycket värme.

I tre dagar tävlas det i lyd-

nad och agility på Risön, där
färgglada tält omramar tävlingsarenan och där hundar,
mattar och hussar trivs.
Det var ett långt tåg med
hundar och människor som
gick i parad från Risön till

Stadsparken och orsakade
mindre trafikstockning på
bron över älven.

500 starter i de olika gre-

narna och klasserna kommer att genomföras under
de tre dagarna med finaler
på söndagen.
– Det här är en sport för
alla åldrar, man håller både
sig och hundarna i trim, säger Maj-Inger och Kjell
Davstedt från Hässleholms

brukshundsklubb som
startat en 55+ klubb i agility. Själva har de tävlat i 20
år.

SM-generalen Birgitta Fors-

berg från Mellannorrlandsdistriktet av brukshundsklubben var glad över att
tävlingarna kommit i gång.
– Det är roligt att så många
tagit sig hit – meritmässigt,
säger hon.

Gaje Blixt

Svenska kyrkan Ådalsbygden i Kramfors kommun, består av fem församlingar på båda sidor
om vackra Ångermanälvens mynning. Ådalsbygden har bland annat en lång och rik historia
som du kan möta på olika sätt. De senaste åren arbetar vi med att kommunikationen med
våra församlingsbor fördjupas i alla våra aktiviteter och möten och nu söker vi nya medarbetare

Administratör

Kryssa med Cinderella
Smit iväg 22 timmar och njut av god mat,
stjärnartister, spakurer och fina taxfreefynd.
• Anslutningsbuss t/r
• Dygnskryssning Stockholm–Mariehamn
med del i Insidehytt.
• Buffémiddag inkl vin, öl, läsk och kaffe.
• Frukost
Söndag–onsdag från 595:- per person.
Torsdag från 695:- per person.
Fredag–lördag från 895:- per person.
Avresa t o m 26/6 2014.

och

Bokning och information:
Lönns Buss Söderhamn............................................ 0270-124 20
Resecity Härnösand.................................................. 0611-205 80

Kommunikatör
Vi samarbetar med PersonalPartner i Ådalen. Information och ansökan: ppartner.org
svenskakyrkan.se/adalsbygden

Vikingline.se

Vad lätt det är att vara
skogsägare!
Ibland träffar man mitt i prick. Vi blev tipsade att kolla in Norra Skogsbyråns tjänst
”Handlingsplan Skog”. Snacka om att det blev en spark där bak – en riktig lyckospark.
Nu vet vi precis vad, var och när åtgärderna på fastigheten ska göras.
Vi vet också precis vad vi kan och vill göra själva.
Varför har vi inte tänkt på det här tidigare?
Kristina och Lars
www.norra.se/skogsbyran

