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BORÅS TIDNING
tisdag 13 oktober 2015 Bollebygd • Ulricehamn

Herrljunga

SÅNGSTUND
Musik: Herrljunga bibliotek bjuder på tummetott – sång, 
ramsor och rörelser för barn 0–5 år med Sofia Löwenmark 
– varje torsdag i oktober och november. Fri entré, ingen för-
anmälan.
Missionskyrkan i Ljung torsdag 15 oktober kl 10.

VERNISSAGE
Konst: Ingemar tinnert från Falköping ställer ut akvareller i 
konsthallen i Herrljunga kulturhus. Herrljunga konstfören-
ing är medarrangör. Vernissagen är på lördag, den 17 okto-
ber, klockan 10–13 och utställningen finns kvar till och 
med den 25 oktober.
Herrljunga kulturhus, konsthallen, öppet måndag–
torsdag kl 17–19, lördag–söndag kl 11–13.

VETERANPLÖJNING
Traktorer: LRF Od-Alboga och Vuxenskolan bjuder in till 
veteranplöjning. ta gärna med din gamla traktor och plog, 
eller kom bara och titta. Servering ordnas i den nyrenove-
rade paviljongen.
Hägna i Od söndag 18 oktober kl 10–14.

JÄLLBYDAGEN
Underhållning: Jällby hembygdsförening firar Jällbydagen i 
församlingshemmet. Stiftelsen Herbert Carlssons Hem-
bygds- och fornminnesfond delar ut belöningar och det blir 
underhållning och servering.
Jällby församlingshem söndag 18 oktober kl 15.

KAFÉKVÄLL
Fika och musik: ”tjejerna i Sockengården” ordnar kafékväll 
i Od med musik framförd av trubaduren Lars-Eric Frend-
berg från trollhättan och servering av fika.

Sofia Löwenmark kommer till Ljung för att sjunga med bar-
nen, med Tummetott som tema. Foto: Anne engström

Guiden
Anne Engström tipsar om fem saker i veckan i Herrljunga.

Fick bistånd efter ett års väntan
ULricEHAMn. Kommunen godkände personens ansö-
kan om att få bistånd i form av en kontaktperson. 
Men genomförandet drog ut på tiden. Först ett år se-
nare utsågs en kontaktperson. När Inspektionen för 
vård och omsorg påpekade fördröjningen fick de till 
svar att personen haft boendestöd samt deltagit i dag-
lig verksamhet två gånger i veckan under perioden. 
IVO poängterade dock att det inte är alternativa insat-
ser till kontaktperson. Nu dömer förvaltningsrätten 
kommunen att betala en avgift på 18 750 till staten. 

Kvinna får rätt mot kommunen
ULricEHAMn. En kvinna i Ulricehamns kommun tack-
ade nej till en bidragsanställning som städare med 
hänvisning till hälsoproblem. Men eftersom hon sak-
nade läkarintyg så avslog kommunen hennes ansö-
kan om ekonomiskt bistånd. Därefter gjordes en lä-
karundersökning som bekräftade vad kvinnan hade 
angett. Trots det tyckte inte kommunen att det var 
skäl nog att ändra det tidigare beslutet. Nu har de fått 
bakläxa av förvaltningsrätten som upphäver beslutet 
och skickar tillbaka ärendet för en ny utredning.

Felmedicinering anmäld till IVO
HErrLJUngA. En Herrljungabo har anmält till Inspek-
tionen för vård och omsorg (IVO) att en anhörig fått 
fel medicin vid ett läkarbesök i december 2014. Fel-
medicineringen upptäcktes i samband med ett läkar-
besök som gjordes nyligen, då den läkare som tog 
emot patienten läste i journalen. 

HErrLJUngA. Kunskaps-
källans rektor Maria Eriks-
son Svanberg tog emot ni-
orna i går morse och berät-
tade om skolans fyra led-
ord entreprenörskap, 
internationellt fokus, reto-
rik och miljö/ hållbarhet.

På ekonomiprogrammet 
framhöll läraren Anders 
Norrman fördelarna med 
en liten skola.

– Alla elever blir sedda i 
en liten grupp, säger han.

Han och retorikläraren 
Jill Widdas berättade om 
de resor som eleverna på 
ekonomi- och samhälls-
programmen gör. År ett 
gör de en rundresa bland 
företag och verksamheter i 
Herrljunga, år två en Sveri-
geresa (oftast till Stock-
holm) och år tre en ut-
landsresa. Tidigare reste 
ekonomieleverna till 

Shanghai, men nu blir det 
kortare resor och även 
samhällseleverna reser.

Faisal Ahmadzai hade 
frågor om vad som krävs 
för att arbeta i bank men 
har bestämt sig för natur.

– Förr hatade jag matte, 
nu älskar jag det, säger 
han. Och jag är nyfiken 
och ställer ofta knepiga 
frågor till lärarna.

På teknikprogrammet 
berättade läraren Björn 
Dawidson om alla jobb-
möjligheter som finns ef-
tersom skolan har inrikt-
ning på datorteknik, med 
bland annat programme-
ring.

– Teknikprogrammet är 
en bred utbildning som 
passar alla som inte vet ex-
akt vad de vill bli och är in-
tresserade av teknik, säger 
Edwin Berg som går i två-

an på teknikprogrammet. 
Det är en bra utbildning.

Skolan ska införa spel-
utveckling som ny specia-
lisering och efter den kan 
man söka vidare till spel-
utveckling vid högskolan i 
Skövde.

Om man istället väljer att 
läsa matte 4 och fysik 2 
kan man läsa vidare till ci-
vilingenjör.

Linn Fondin, Elina 
Närhi och Tilda Koublalni 
var några av de nionde-
klassare från Altorpssko-
lan som gick runt och be-
sökte programmen teknik, 
samhäll, ekonomi och na-
tur. Ingen av dem kände 
att de var säkra på sitt val 
utan ville kolla på all infor-
mation innan de väljer.

Jill Widdas har ett tyd-
ligt råd till eleverna:

– Välj det ni tycker är ro-

ligast just nu. Ni vet inte 
vad ni vill göra resten av li-
vet. Välj det som får er att 
vilja komma till skolan 
varje dag.

För niorna fortsatte mån-
dagen med danslektion in-
för tisdagens dans i Vår-
gårda. Under veckan kom-
mer de även att besöka 
Sundlergymnasiet i Vår-
gårda, få information om 
naturbruksgymnasierna, 
göra studiebesök per buss 
hos industrier och lär-
lingsprogram i kommu-
nen, träna sig i mingel och 
få en presentation av olika 
yrken. Veckan avslutas 
med en föreläsning med 
Emma Igelström.

tEXt OCH FOtO
AnnE EngsTröM
anne.engstrom@bt.se

033-20 60 51

●● Kunskapskällan i Herrljunga var första inslaget i Altorpsskolans 
niors vecka inför gymnasievalet. Skolan har som mål att minst 60 
procent av kommunens nior ska välja Kunskapskällan.

Kunskapskällan 
värvar nya elever

Ziad Mlli och Noorulla Rahim på teknikprogrammet visar niorna hur de jobbar med Photoshop. 

Ulricehamns småföretag tappar stort
Värdet på småföretagen i 
Bollebygd har ökat mar-
kant medan Ulricehamn 
har tappat 95 placeringar.

BOLLEBygd/ULricEHAMn. 
Det visar siffror i Valua-
tions senaste värdebaro-

meter. 2014 minskade vär-
det på småföretagen i Ulri-
cehamn med 0,4 procent, 
vilket placerar kommunen 
på plats 258 av samtliga 
290 kommuner i Sverige. 
Samtidigt har företagen i 
Bollebygds kommun ökat i 

värde med sammanlagt 
6,5 procent och därmed 
klättrat 209 placeringar. 
Värdebarometern omfat-
tar 79 025 svenska småfö-
retag och representeras av 
193 aktiebolag i Ulrice-
hamn och 54 aktiebolag i 

Bollebygd. I genomsnitt 
ökade värdet på Sveriges 
småföretag med 6,5 pro-
cent under 2014. Den bäs-
ta utvecklingen hade Fi-
lipstad där värdetillväxten 
uppgick till 53,5 procent.


