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Rektor Peyman Vahedi på
Ådalsskolan i Kramfors.
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Ångerfulla elever
värda en miljon
KRAMFORS. Ådalsskolan
har i terminstarten 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
till Tidningen Ångermanland.
Med den nya skollagen
har eleven själv rätt att
söka till valfritt gymnasieprogram utan vårdnadshavarens godkännande. Ådalsskolan
satsar därför på information om såväl eget programutbud som samverkansområdets för att få
så många elever som möjligt att välja rätt redan
från början.
Beroende på vilket
program 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
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, avslutar han.
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Dubbfria däck
en positiv trend
LÄNET. Dubbfria vinterdäck blir allt mer populära. Det visar en mätning som representanter
från däckbranchen utfört
i 18 olika städer under
årets första kvartal.
Sedan 2010 har användningen av det dubbfria
vinteralternativet ökat
med uppskattningsvis 3,2
procent. Den ökade
användningen ska gynna
ur ett miljöperspektiv då
det bidrar till minskat
partikelutsläpp och smutsig luft. Men ökningen
räcker ändå inte till att
uppnå målen om frisk
luft.
Mätningarna visar att
de regionala skillnaderna
fortfarande är stora på
grund av klimatet. Drygt
10 000 bilar undersöktes
och 34 procent använder
fortfarande dubbdäck
medan resten utgörs av
sommardäck.

En majoritet av de unga kvinnorna mellan 15 år och 29 år, cirka 70 procent, var intresserade av att flytta ut på landet enligt ny undersökning.
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Unga kvinnor längtar till
livet och lunken på landet
LÄNET. Intresset för att bo på landet ökar,
kanske handlar det om en ny grön våg. Landsbygdsdepartementet och Jordbruksverket har
genom olika undersökningar försökt ta reda
på hur det ser ut.
– Vi kan notera att framförallt unga kvinnor är
intresserade av att bo på landet, säger Maria
Petersson på Jordbruksverket.
Ettusen
slumpmässigt
utvalda personer fick i en
Sifo-undersökning beställd
av landsbygdsdepartementet
svara på frågan om de kunde
tänka sig att bo på landet
och i så fall varför, samt vad
som skulle krävas för att de
skulle flytta dit.
– Resultatet visar att en
majoritet av de unga kvinnorna mellan 15 år och 29 år,
cirka 70 procent, är intresserade av att flytta ut på landet. Tidigare har man trott
att unga kvinnor helst vill
flytta från landet in till tätorten, och framförallt till storstäderna. Därför är det här

ett väldigt intressant resultat, säger Anna Enström
Järleborg, analytiker på
Landsbygdsdepartementet.
När Sifo ställde följdfrågan varför man kunde tänka
sig att flytta ut på landet, så
blev svaret att där finns ett
lugnare tempo och en närhet
till naturen.
Jordbruksverket har å sin
sida
beställt
en
målgruppsundersökning
av
Ungdomsbarometern, där
man bland annat velat veta
om unga människor i framtiden kan tänka sig att bo på
landet eller i en tätort. De
fyra svarsalternativen var på landet, i en mindre stad, i

en stad, samt i en storstad.
– Generellt sett så verkar viljan att bo på landet öka, hos
både tjejer och killar. Med
åldern
stiger
tjejernas
intresse för landet, medan
killarnas intresse sjunker.
Störst intresse fann vi bland
unga kvinnor mellan 20 och
24 år, där fjorton procent
kunde tänka sig att bo på
landet. Om man fokuserar
på ungdomar bosatta på
landsbygden, så ville 28 procent bo på landet – att jämföra med nio procent av de
ungdomar som bodde i storstäderna, berättar Maria
Petersson.
Om man granskar vilka
intressen de ungdomar har
som vill bo på landet, jämfört med dem som vill bo i en
storstad, så kan man se att
lantisarna prioriterar djur
och
friluftsliv,
samt
umgänge med familjen. De
som vill bo i storstäder vill
göra karriär, delta i kulturlivet, resa utomlands och äta
på restaurang.
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– De som ville bo på landet
uppgav i större utsträckning
att de kände sig harmoniska
och trygga i sig själva.
Intresset för miljöfrågor var
stort, medan de som ville bo
i storstäderna var socialt
engagerade
och
strävsamma, rastlösa och sugna
på uppmärksamhet. De var
betydligt mer fascinerade av
mode och trender, samt nya
saker och aktiviteter, enligt
Maria Petersson.
Intressant att notera är att
ungdomar som vill bo i stä-

derna prioriterar utbildning, karriär och god ekonomi.
Drömmen är att bli chef
och bo utomlands. Lantisarna är ideellt engagerade
och kan tänka sig att arbeta
fackligt och med välgörenhet.
Ungdomsbarometern
undersöker unga människor
i åldrarna 15 till 24 år, så
intresset bland äldre vet
man ingenting om.
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