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Labyrint spelar i Sollefteå
SOLLEFTEÅ. Uppsalabandet Labyrint spelar på Bowlingen i Sollefteå på lördag. Hiphopgruppen är känd för låtar som ”Ortens
favoriter”, ”Fakkin fin” och ”Chilla lide”
samt genombrottslåten ”Vår betong”, som
kom redan 2007.

Museum och besökscentrum på Ulvön
ULVÖN. En salt historia bevaras till eftervärlden, detta med hjälp av det museum
och besökscentrum som den 13 juni invigdes i Ulvöns hamn. Arbetet med att bygga
ett museum och besökscentrum startade 2013 och har bland annat inneburit att
gamla byggnader på ön renoverats och flyttats till hamnen. Här kan man nu förkovra sig i hur man levde och arbetade genom utställningar om arbetsmiljöer, fisket, gruvdriften och annat. Verksamheten drivs av Ulvö Kapellag och Länsmuseet.

Datorspelare ska
utbildas i Kramfors
KRAMFORS. Ådalsskolan startar en e-sportprofil från hösten 2016.
Spelbranschen har växt
stadigt under flera
decennier och omsätter
mer än vad film- och
musikbranschen gör
tillsammans.
– Det är viktigt för
skolan att utbilda inte
bara för dagens arbetsmarknad utan även
för framtidens, säger
rektor Peyman Vahedi.
Enligt
analysföretaget
Gartner tillämpar allt
fler branscher spel inom
andra områden som produktutveckling,
marknadsföring och utbildning.
Dessutom växer själva
spelbranschen inom såväl spelutveckling som
tävlingar och events med
de arbetstillfällen som hör
till. I spelet Counter-Strike
har Sverige fler världsledande lag som åker runt
och spelar som heltidsproffs.

Medias uppmärksamhet

kring e-sport har ökat
markant, SVT sänder
större tävlingar med flera
tusen åskådare på plats.
E-sportprofilen utvecklas
i samarbete med Sverok,
Sveriges största ungdomsförbund med 80 000 medlemmar i 1 200 föreningar
och som ser till att sprida
hobbyn.

Antagningarna sker i sam-

band med att eleverna i
årskurs 9 söker till gymnasiet. Förutom att vara

Rektor Peyman Vahedi ser
fram mot att få starta upp
Ådalsskolans första utbildningsprofil för datorspelare.
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2016
startar e-sportprofilen
där de sökande får
provspela innan
antagningen.
en skicklig tävlingsspelare ställs krav på bland
annat hälsa.
–
En
professionell
e-sportare tar hand om sin
kropp och tänker på vad
hen äter. Vår profil handlar lika mycket om hälsa
som datorspelande, poängterar Peyman Vahedi.
Viktiga delar i satsningen är att vara på gymmet
och träna med utbildad
fystränare för att klara
längre stunds sittande och
kunna behålla fokus. Skolan kommer att ta in 10-15
elever varje år.
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Nyfödd hertig av Ångermanland

Risk för diabetes störst i Sollefteå
SOLLEFTEÅ. I Västernorrland är risken att drabbas
av diabetes är störst om
du bor i Sollefteå. Lägst
risk är det för Sundsvallsbor, visar en ny studie
som baseras på socioekonomiska faktorer.

Det är en studie, finansierad
av Hjärt-Lungfonden, som
visar att det är tre gånger
vanligare med diabetes i
socioekonomiskt svaga områden jämfört med socioekonomiskt starka områden.
Sollefteå är den kommun i
Västernorrland med lägst
medelinkomst och enligt
forskarnas resultat tyder
det på att risken för diabe-

tes är större i Sollefteå än i
Sundsvall där invånarnas
medelinkomst är högst, enligt statistik från SCB som
Hjärt-Lungfonden sammanställt.
– Forskning visar att sociala och ekonomiska förhållanden spelar stor roll för
risken att få typ 2-diabetes.
Det är allvarligt, inte minst
eftersom två av tre personer
med diabetes riskerar att
drabbas av hjärt-kärlsjukdom, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare
för Hjärt-Lungfonden, i ett
pressmeddelande.
Kopplingen mellan diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar har visats sig tydlig

”

Forskning visar att sociala och
ekonomiska förhållanden spelar stor roll för risken att få typ
2-diabetes. Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfonden
och eftersom att diabetes
blir allt vanligare så ökar
därmed risken för andra
sjukdomar.
– Det behövs mer forskning för att vi ska kunna
bryta sambandet mellan diabetes och hjärtsjukdom, och
förhindra tusentals hjärtinfarkter varje år. Den stora
befolkningsstudien SCA-

PIS kan leda till avgörande
genombrott och möjliggöra
skräddarsydda behandlingar för att fler ska kunna leva
och vara friska längre.
Pilotstudien har
dock
gjorts med 1 100 deltagare
i Göteborg och säger ingenting om hur många som faktiskt har diabetes i Sollefteå.
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ÅNGERMANLAND.
Prinsessans Madeleines nyfödde son H.K.H
Prins Nicolas blir hertig
av Ångermanland. Det
blir första gången som
landskapet blir hertigdöme.
– Det är en glädje för
oss, och vi lyckönskar
hela familjen, säger
landshövding Gunnar
Holmgren.
Det var vid en konselj vid
kungliga slottet som kungen informerade att den nyfödde prinsen får namnen
Nicolas Paul Gustaf, samt
att prinsen tilldelas hertigdömet Ångermanland.
Nu startar arbetet med
att på bästa sätt hedra den
unge prinsen.
– Det är med glädje
och stolthet vi välkomnar nyheten att H.K.H.
Prins Nicolas, tilldelats
titeln hertig av Ångermanland. Samtidigt vill

Prins Nicolas, hertig av
Ångermanland.
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vi lyckönska H.K.H. Prinsessan Madeleine, Herr
Christopher O’Neill och
välkomna hela familjen
att besöka vårt natursköna Ångermanland, säger
Gunnar Holmgren, som
hoppas att den nya utnämningen av Ångermanland
som hertigdöme ska få
stor betydelse för såväl
landskapet som för hela
Västernorrland.
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