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Bollebygd  Herrljunga  Ulricehamn Redaktör anne Engström, 033-20 60 51  
Redaktör Evelina Westergren, 033-700 07 21

Kanske blir det lika härligt väder på årets Grönahögsmarsch som 
på förra. 

evelina westergren FEm SaKER dU Kan  
gÖRa I VECKan I ULRICEHamn

gUiDen

våfflor
I morgon kan den fikasugna ta sig till Brunnsnäskyrkan. där bjuds det nämli-
gen in till våffelkafé. gunilla alström från Falköping, står för underhållning. 
Brunnsnäskyrkan, tisdag 14/5,  kl 15.00 
 
BokBytarDag
Är du trött på din gamla deckare, eller har du fått nog av poesiluntan i hyl-
lan? Ta med din bok till biblioteket på torsdag så kan du byta till dig en ny 
från bokbytarvagnen. 
Ulricehamns stadsbibliotek, torsdag 16/5, från kl 10.00

sagoBilDsvisning
återigen står barnbibliotekarien Britt dahlström för en diabildssaga, där 
hon läser och visar bilder. Intresserade barn från tre år, och medföljande 
vuxna, kan ta del av sagan på familjecentralen. 
Familjecentralen, fredag 17/5, kl 11.45 

sång ocH mUsik
På lördag är det premiär för de musikaliska kvällarna på Ekborgen i Blids-
berg som kommer att återkomma under maj, juli och augusti. I veckan är 
det Lisa och Ulf Hansfelt som spelar under rubriken Håll i mitt hjärta. SmU  
i Blidsberg är arrangörer. 
Ekborgen Blidsberg, lördag 18/5, kl 19.30

grönaHögsmarscHen
Har du ännu inte anmält dig till lördagens begivenhet i grönahög, är det 
dags nu. det går att anmäla sig till grönahögs IK fram till lördag, men skyn-
da på innan startfältet blir fullt. alla som vill och kan är välkomna att ta del 
av mat motion och aktiviteter, och tävla i lag med fyra till sex deltagare. 
Start vid puben vid gamla sågen i Grönahög, lördag 18/5, starttid fås 
vid anmälan.

TIPSA OSS om vad som händer i Ulricehamn på ulricehamn@bt.se
LÄGG SJÄLV IN evenemang i Kalendern på webben, bt.se/kalendern

516
personer var anställda i Bollebygds kommun den 31 december 
2012. det är elva fler än ett år tidigare. 443 (85,9 procent) är kvin-
nor och 73 (14,1 procent) är män.

 ■ Nya företag
MikaJ, Ulricehamn
Innehavare agneta maria marika johansson
Postorderhandel med försäljning av kläder och accessoarer.

R Karlssons Cykel & Installation, Timmele
Innehavare Robert Karlsson
Handel med begagnade och nya cyklar. Service och reparationer av cyklar. 
Uthyrning av personal.

Johan Kettil Förvaltning AB, Ulricehamn
Styrelseledamot johan Kettil
Konsultverksamhet inom byggbranschen. Förvalta värdepapper.

MER Klädda Ting, Herrljunga
Innehavare Lilian maria C Elverskog Rickeberg
Tapetsering av möbler, fordon, båtintredningar, tillverkning av möbler, 
reparationer av möbler och heminredning. Handel med tyg, skinn, inred-
ningsföremål såsom glas, porslin och andra bosättningsvaror.

Handmade by Elin, Ljung
Innehavare Elin Råkeberg
allt inom frisörverksamhet och design av håruppsättningar, frisyrer och 
färgning. Egen tillverkning av scrapbookingkort till jul-, grattis- och högtids-
korg. Fotografering.

Kostsamt när 
elever väljer 
andra skolor
BoLLEBygd. Det kostar Bolle-
bygds kommun drygt fyra mil-
joner kronor netto att elever 
kan välja skolor i andra kom-
muner.  
   Nu krävs åtgärder för att få 
fler elever att välja Bollebygd, 
anser Rolf Söderlund (S) som i 
en motion efterlyser insatser 
från kommunens sida.
Han påpekar i motionen, som han 
skrivit för S-gruppens räkning, att 
på senare år har trenden varit att 
antalet elever som väljer andra 
skolor än Bollebygds kommuns 
egna ökar. Detta efter att en tidiga-
re sådan trend, då många elever i 
den östra delen av kommunen val-
de att gå i skolan i Sandared, kun-
nat vändas.

De mål som har satts upp har inte 
uppnåtts och det handlar om stora 
belopp. Rolf Söderlund efterlyser 
ett trendbrott och föreslår att kom-
munen ökar intensiteten i arbetet 
samt gör en kraftsamling i jobbet 
med att få behålla och även ”locka” 
elever till Bollebygd.

– Just nu har vi 76 barn och ung-

domar från förskolan och upp till 
nian som valt andra skolor än kom-
munens, säger han. Om man räk-
nar bort ersättningar som vi får för 
elever från andra kommuner som 
väljer skolor i Bollebygd landar vi 
på ett nettounderskott på drygt 
fyra miljoner.

De största ”mottagarna” av Bolle-
bygds barn och ungdomar är Räv-
landa 18 personer, Engelska sko-

lan i Borås 14 personer, Alingsås 
tolv personer och Kunskapsskolan 
i Borås tio personer.

– I vissa fall handlar det förstås 
om geografi, att föräldrarna bor 
och arbetar så till att det är mer 
praktiskt att välja andra skolor, 
men det gäller att fånga upp alla 
andra som valt bort Bollebygd. Vi 
har ju fantastiska resultat i våra 
skolor när 100 procent av niorna är 
behöriga till gymnasiet så det vore 
bra om eleverna såg fördelen med 
att gå på hemmaplan.

Han säger att det finns en med-
vetenhet i barn- och utbildnings-
nämnden, där han är vice ordför-
ande, om problemet, men att han 
skrivit en motion beror på att han 
vill få ut medvetenheten till resten 
av kommunpolitikerna. Det be-
hövs både tid och pengar för att 
vända trenden.

– Det är bra att eleverna har möj-
lighet att välja, men det gäller att 
göra det så attraktivt att gå i skola i 
Bollebygd att de väljer det.

anne engström
anne.engstrom@bt.se 033-20 60 51

’’
Det är bra 
att elever-

na har möjlighet 
att välja men det 
gäller att göra det 
så attraktivt att gå 
i skola i Bollebygd 
att de väljer 
det.
Rolf Söderlund, (S).

Bollebygdsframgångar i karate
BoLLEBygd/gÖTEBoRg. Bolle-
bygds kyokushin kai g jor-
de bra ifrån sig i Oki Kodomo 
Open 2013 i Göteborg i hel-
gen. Tre guld, två silver och en 
seger i en uppvisningsmatch 
blev facit.

I lördags tog Bollebygds kyo-
kushin kais tävlingscoach för barn 
och ungdom Magnus Bergström 
med sig ett gäng ungdomar till Oki 
Kodomo Open, som gick på Banzai 
Karateklubb i Göteborg med när-
mare 100 tävlande.

Bollebygds budo kai plockade 
med sig flera medaljer hem. Guld 
i sina respektive klasser tog Ke-

vin Börtner, Hampus Strömer och 
Alexander Tengelin. Silver tog Jo-
han Strömer och David Kjelmer. 
Brons tog Elliot Wåhlin och Oli-
ver Frisk.

Fabian Wåhlin, 15 år, avslutade 
dagen med att gå en match mot 
en motståndare ur en äldre ålders-
klass, en 17-åring, som han beseg-
rade.

Bollebygdsgruppens yngsta täv-
lande Amanda Webjörn, 10 år, fick 
ingen medalj men kämpade  på väl 
i  sin första tävling.

Kevin Börtner fick även domar-
nas pris.

– Våra ungdomar har tagit en hel 

del medaljer den senaste tiden, sä-
ger Magnus Bergström. Det är en 
trevlig vana.

Han säger att ungdomar är den 
stora biten i Bollebygds Kyokushin 
Kais verksamhet och att framgång-
arna troligen är ett resultat av en 
medveten satsning.

Det kan bli ett tufft schema emel-
lanåt för att få ihop alla tävlingar 
och läger. 

Förra helgen var det ett läger 
i Örebro, så den här helgen med 
tävlingar i Göteborg var mer lind-
rig för ungdomarna.

anne engström
anne.engstrom@bt.se 033-20 60 51

Tävlingscoach Magnus Bergström bakom medaljörerna Hampus Strömer (guld), Elliot Wåhlin (brons), Oliver Frisk 
(brons), Alexander Tengelin (guld), David Kjellmer (silver) och Kevin Börtner (guld och domarnas pris).

FOTO Magnus sTröMer


