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Positivt elevflöde
till Ådalsskolan
Kramfors

Ådalsskolan har i terminsstarten tagit emot
ett tiotal elever som
först valt att studera i en
annan kommun men sedan ångrat sig och återvänt. Detta innebär runt
en miljon sparade kronor för Kramfors skattebetalare.
– Det här är naturligtvis väldigt roligt, men
innebär samtidigt en utmaning för organisationen att klara, säger rektor Peyman Vahedi.

Flödet av gymnasieelever till och från Kramfors
kommun ser denna termin ovanligt positivt ut för
Ådalsskolan. Någonstans
runt 12, 13 ungdomar i års-

kurs 1 har valt att avsluta
studierna på andra orter
för att i stället plugga i hemkommunen och på Ådalsskolan. Samtidigt är det
endast en elev som lämnat
Ådalsskolan och flyttat till
sin hemkommun. Trenden
har i stället ofta varit den
motsatta.

mycket flexibel, säger Peyman Vahedi.
Med den nya skollagen
har eleven själv rätt att söka

Att planera för dussinet

oväntade, om än välkomna, elever bland 138 andra
i årskurs 1 låter sig emellertid inte göras i en handvändning.
– Det påverkar schemaläggning, tjänstefördelning
och arbetsbelastning. Vi vill
ju att personalen ska ha en
viss förutsägbarhet i sin arbetssituation. För att klara detta måste skolan vara

pEyMAN VAhEDI:

”Det här är ju naturligtvis väldigt roligt.”
till valfritt gymnasieprogram utan vårdnadshavarens godkännande. Ådalsskolan satsar därför på information om såväl eget
programutbud som samverkansområdets för att så
många elever som möjligt

kan välja rätt redan från
början.
Beroende på vilket pro-

gram en ungdom valt får
Kramfors kommun tillbaka
mellan 70 000 och 130 000
kronor per elev som återvänder.
– Men det betyder inte
att de har en påse pengar
med sig direkt när de kommer så att vi genast kan anställa fler lärare. Det är därför en utmaning att uppfylla förväntningarna hos de
elever som återvänder till
oss, säger Peyman Vahedi.

erik
åmell
0612-77 17 64
erik.amell@allehanda.se

Pensionärer
på krigsstigen
HÄrNÖsaND

Pensionärerna i Västernorrland är på krigsstigen.
Den extra femtiolappen i månaden i skattesänkning som regeringen flaggat för tycker man är ett hån.
Sedan jobbskatteavdraget infördes har
pensionärerna fått det
allt sämre, menar flera pensionärsförbund
i länet.

Lars Holmström, ordförande i PRO-distriktet,
tycker att pensionärerna
diskrimineras och vill ta
upp frågan till diskussion
i EU.
– Sverige är det enda
landet i världen där pensionärerna har högre skatt
än de som arbetar, säger
han.
Lika skatt på pension
och arbete är kravet.
– Men det verkar inte
som om de lyssnar på
oss trots att vi är en stor
grupp. Vi har svårt att få
gehör av rikspolitikerna.
Jarl Strömbäck, distriktsordförande för Sveriges pensionärsförbund
i länet, hade förväntat sig
att man skulle satsa mer
på pensionärerna.
– En femtiolapp mer

Lo Högberg är stolt och lycklig över att statyn har kommit till Näsåker. Nu står den utanför Urhuset, och Lo hoppas att den ska få
stå kvar där. ”Men Urhuset är ju till försäljning så vi vet inte säkert, men det känns som den naturliga platsen”, säger hon.

i månaden räcker knappt
till en hamburgare. Det
är inget annat än politisk
kosmetika. Jag tror att det
handlar om en eftergift till
Kristdemokraterna som
ligger risigt till i opinionen och försöker profilera sig när det gäller frågor
som rör pensionärerna,
säger han.
Jarl Strömbäck tror att
pensionärer som inte har
sparade medel kommer att
få svårt att klara sig på pensionen de närmaste åren.
– Jag förstår inte hur regeringen har tänkt att pensionärerna skall klara uppehället. När min fru gick
i pension för två år sedan
fick hon behålla 56 procent av lönen och det är

Pensionärerna diskrimineras, anser Lars Holmström,
ordförande i PRO-distriktet.
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Den sänkta pensionärsskatten är bara politisk kosmetika, menar Jarl Strömbäck,
distriktsordförande för Sveriges pensionärsförbund.
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kännbart. Den sänkta pensionärsskatten löser inte
problemen på lång sikt.
Lars Holmström menar
att om inte insatser görs
leder dagens system till
att Sverige snart har en ny
grupp fattigpensionärer.
– Vi är inte nöjda med
utvecklingen. Pensionärerna har upplevt en ordentlig standardminskning de tre senaste åren.
men allt är dock inte natt-

svart. Att bostadstillägget
för ensamstående pensionärer med låga inkomster
höjs med 170 kronor, välkomnar Lars Holmström.
– Det kan säkert betyda
en del för många som har
det kärvt. Men det är inte
tillräckligt. Huvudkravet står fast: Pensionärerna skall inte betala högre
skatt än alla andra.
ULf WESTmAN
ulf.westman@allehanda.se
0611-55 48 20
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”fantastisk gåva till kommunen”
NÄsÅKEr

En staty gjord av den
halländske konstnären
Tore Heby har skänkts till
Näsåker – och finns nu på
plats utanför Urhuset.
– Statyn är en hyllning
till Birgitta Onsell, kvinnosakskampen och gudinneutställningen, säger Lo Högberg från Tealogernas lokalförening.

Sent i torsdags kväll levererades statyn till Näsåker.
Den väger 2 800 kilo och är
gjord i bohusgranit. I stenen avbildas Birgitta Onsell, Fredrika Bremer, Elin

Wägner och Moder Jord.
Bakom konstverket står
alltså Tore Heby, skulptör
och bildkonstnär från Falkenberg i Halland
– Det känns så vackert att
en kvinna och en man från
den generationen möts i en
sådan här staty, säger Lo
Högberg.
Statyn har skänkts till
minne av Birgitta Onsell
som gick bort i somras. Hon
skapade utställningen ”Efter
tusen år av tystnad – gudinnebilder och glömda spår”,
som har funnits på Urhuset
i Näsåker sedan 2007.
Hon var också initiativ-

tagare till att starta föreningen Tealogerna, och även
skapare av ordet tealogi, läran om historia, tro och religion kring gudinnan.
Inför den svenska nyöversättningen av bibeln ville Birgitta Onsell skriva ett
förord kring bibelns negativa kvinnosyn. Det fick hon
inte, och i protest spikade hon 1989 upp ett anslag
på porten till Storkyrkan
i Stockholm.
– Hon var en kvinnlig
Martin Luther, hon öppnade ögonen på massor av
människor, öppnade dör-

ren till kyrkan för kvinnorna. Hon var en reformator,
säger Lo Högberg.
Lo Högberg vill nu att
Sollefteå ska bli Sveriges
mest jämlika kommun, och
hon tror att statyn i kombination med gudinneutställningen är ett steg i rätt riktning.
– Konstnären Tore kämpade för fred och stöttade
kvinnosakskvinnorna, det
här är en fantastisk gåva till
hela Sollefteå kommun.
I dag klockan 13 hålls en
minnesstund för Birgitta
Onsell i Näsåker.
KArIN BErgSTröm

Misstänkt
Man får böter
vandal skadad för elstöld
■■HÄrNÖsaND En man
i Härnösand är misstänkt
för två fall av skadegörelse på torsdagskvällen vid
socialtjänstens lokaler på
Norra Kyrkogatan i Härnösand.
I ena fallet har han
sparkat sönder en sidospegel på en av Securitas
bilar.
Mannen har också slagit sönder en glasruta till
socialtjänstens lokaler.
Han blev iakttagen när
han utförde skadegörelsen och skadade sig själv
också.

■■HÄrNÖsaND En man

i Härnösand har dömts
till villkorlig dom och
nära 5 000 kronor i böter för att olovligen avlett
el på sin fastighet under
nästan två års tid.
Mannen förnekar uppsåt och uppger att han tagit för givet att el som
gick genom en gammal
elmätare mättes.
Men rätten anser att
den åtalade mannen rimligen borde veta att så
inte var fallet och dömer
honom därför för olovlig
kraftavledning.

