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nyheter

Nytt inbrott
i Rödstaringen
■■SollefteÅ En po-

lisanmälan om ytterligare ett inbrott på Rödstaringen i centrala Sollefteå har inkommit.
Polisen vet att smycken
saknas, men fler saker
kan ha stulits. Tjuvarna
hade tagit sig in genom
att bryta upp ett fönster.
Sedan tidigare finns
två anmälningar om villainbrott i samma område. Inbrottet på Rödstaringen ska ha skett de senaste dagarna. Tidpunkten överensstämmer
med de två andra inbrotten. Polisen tror att det
rör sig om samma gärningsmän men har ännu
inga misstänkta.

Elevutbytet mellan Ådalsskolan och den spanska gymnasieskolan kommer att fortsätta.

FoTo: MARThA NoRDIN

Ådalsskolan bygger broar till Spanien
Under förra veckan hade
Ådalsskolan besök från
Spanien, Ignacio Ellacuríagymnasiet från Alcaláde Henares, 14 elever och två lärare.

Som ett led i internationaliseringen har några av eleverna på Ådalskolan som läser spanska utväxlat mejl

med elever från den spanska skolan som har lett till
att eleverna ville träffas för
att lära sig ännu mera och
skapa nya relationer samt få
nya erfarenheter som man
kan ha nytta av i framtiden.
Huvudsyftet med utbytet
är att öka förståelsen för andra länder, utveckla elevernas kommunikativa förmå-

ga, se skillnader och likheter mellan länderna samt
få kunskaper om Spaniens
livsvillkor. Eleverna från
Spanien ville dessutom träna sin engelska med sina
svenska vänner, vilket innebar att eleverna fick träna
både spanska och engelska.
Under veckan välkomnades den spanska gruppen

av två lärare och två elever
som visade Stockholm under två dagar. Väl i Kramfors gjordes utflykter till
Nordingrå, bland annat till
Rotsidan, samt Skuleberget.
Dessutom spelade gruppen bowling en kväll samt
grillade i Latbergets kåta
och lagade mat tillsammans
en kväll på Gudmundrå-

skolan, som välvilligt ställde sitt kök till förfogande.
Eleverna bodde i svenska familjer samt hos några
elever.
Under våren kommer
eleverna från Ådalsskolan
att återgälda besöket om
de lyckas samla tillräckligt
med pengar för resan.
MArtHA NordIN

Ung kvinna
utsatt för hot
■■härnöSand En ung

kvinna i Härnösand har
polisanmält att hon utsatts för allvarliga hot i
ett brev. Tidigt på morgonen i tisdags fick hon
ett brev som inte var
poststämplat till sin bostad. Polisen i Härnösand har tittat på brevet
och undersöker nu om
det går att hitta spår på
vem som kan ha skrivit
dem.

