
IOGT-NTOs Juniorförbund i 
Östergötland hade distrikts-
årsmöte och Juniskalas på 
Godtemplargården i Rimforsa 
den 18/4. På Junis distriktsår-
smöte och Juniskalas var ca 
40 medlemmar närvarande, 
varav hälften juniorer (7–14 
år) och resten deras ledare. 
Pippi Långstrump valdes till  
mötesordförande, och lek-
te fram årsmötet på ett un-
derbart sätt. Verksamhets-
berättelsen presenterades 
som en saga. Juniorerna från 
Ljungsbro spelade upp tea-
tern ”Svärdet i Stenen”. Den 
nya distriktsstyrelsen: ordf 
Kerstin Lindgren Olsson, vice 
ordf Yvonne Lindqvist, kassör 
Bengt Sandberg, sekreterare 
Birgitta Westerberg. Distriktet 
har anställt en ny konsulent, 
Karin Damberg, som finns på 
distriktsexpeditionen i Linkö-
ping.

PRO-Johannelund har haft 
aprilmöte med ca 135 med-
lemmar, i Nya Munkens mat-
sal. Sedvanliga mötesför-
handlingar hölls under ordf 
Roland Johanssons ledning, 
information om skrivelser, re-
sor, rapporter och dylikt. Lott-
dragningar hölls. Information 
gavs om manifestationen med 
upprop om rättvisa skatter, 
Ålandsresan i juni, den kom-
mande skärgårdsresan samt 
vårfesten. För underhållning-
en svarade Benny Classon, 

Vasastadens PRO har haft 
månadsmöte med ca 80 med-
lemmar närvarande. Charlotte 
Bellerud från Thea Tandhäl-
sa informerade om nya tand-
vårdsreformen. Reseledare 
Cumleus informerade om 
Smålandsresan den 25/5 och 
en planerad Mediaresa. Curt 
Ziemke rapporterade från 

Samorganisationens årsmö-
te. Anmälan av två lag till kval-
matcher för DM i boule har in-
lämnats. Svennes Svänggäng 
underhöll.

Föreningen Aktiva Seniorer 
har genomfört en dagsresa till 
Sörmland. Gruppen gjorde då 
två besök på Stigtomta struts-
farm och Jürss Mejeri i Flen, 
lunch intogs på Yxtaholms 
slott. Dagen avslutades med 
besök i den gamla medeltids-
kyrkan i Lid, som har takmål-
ningar av Albertus Pictor.

Föreningen Seniorerna har 
haft månadsmöte i Pingstkyr-
kan. Staffan Kleiner och Eva 
Östlund från Idémagasinet 
Curman berättade om sitt ar-
bete. Arkitekt Bo Sundberg vi-
sade bilder och berättade om 
Linköpings bebyggelse i går, 
i dag och i morgon. Ett 40-tal 
medlemmar deltog. 

PRO Askeby har haft årsmöte 
och i styrelsen invaldes Håkan 
Askbom, Leif Svensson, Ma-
rita Alsén och Doris Säf med 
Sven Larsson som ordförande. 

Det beslutades att vid nästa 
medlemsmöte den 11/5 bjuda 
på enkel förtäring vid Tallback-
en som avslutning inför som-
maren.

Nya Tanneforsv 96, 013-14 10 03
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VÅR PÅ VALLA!
Tisd och onsd 5 och 6 maj kl 9–13

Valla håller öppet med massor av
spännande aktiviteter • FRI ENTRÉ

Vallamuseerna har öppet!
•  ”Barnens vagnparad” med häst och vagn.
    Anmälan:
    tel 013-12 50 00 eller 013-10 17 60
• Vi kör med gamla traktorer
• Smeden i arbete

•  Upplev livet på landet vid
Östra Torp-stugan!

Dessutom 6 maj kl 6.00 Fågelvandring

Samling vid kapellet i Gamla Linköping

I sommar 22/6–16/8 har Vallamuseerna öppet dagligen kl 11–15

Mer info 013-12 11 10 eller www.linkoping.se/gamlalinkoping/Kultur- och fritidsnämnden
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Det har varit en förmån 
att få representera detta 
härliga län”
Björn Eriksson, landshövding
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Tel: 013-28 03 39, fax: 013-28 03 24
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larmet gick
Detta ryckte räddnings-
tjänsten ut på under de se-
naste två dygnen fram till kl 
22.00 i går kväll:
20.21 Stora Ånestad, au-
tomatlarm. 16:20 Åtvida-
bergsvägen/Järnvägen, 
mindre brand i slipers. 15.51 
Nykilsskola, automatl. 15.47 
E4 Avfart 112, trafikolycka. 
14.46 Ulrika, automatl.  
08.22 Rydsvägen, automatl
30 april:
23.00 Kvinnebyvägen, lyft-
hjälp. 14.21 Fogdegatan, au-
tomatl.13.00 Vretaliden, 
automatl.  11.32 Vreta Klos-
ter skola, automatl. 10.53 
Kv Duvan, automatl.  09.06 
SKL , automatl.  00.56 
Gårdsätter, eftersläckning.

vädret

Valborgsmässoafton
Högsta temperaturen 14,6
Lägsta temperaturen 3,8
Temperaturen kl 20 8,8
Lufttryck (hPa) kl 20 1 027
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Allt i skolan ska vara gratis 
– nästan i alla fall
Så här mycket tycker staten att du kan betala i skolan

Olika typer av avgiftskrav 
från privata och kommuna-
la skolor har prövats de se-
naste åren. 

Nu har inspektionen for-
mulerat en nationell prislis-
ta men lagen ger ändå varje 
kommun rätten att göra en 
egen bedömning i varje en-
skilt fall. 

Svårdefinierat
Vad som är en ”obetydlig 

kostnad” är svårdefinierat 
enligt den borgerliga majo-
ritetens utbildningsansva-
riga kommunalråd, Bengt 
Olsson (FP).

– Principen är att ingen 
elev ska utestängas från 
några aktiviteter utan de 
ska ha råd och känna att de 
kan delta fullt ut i skolans 
verksamhet. 

– Men visst kan det vara 
rimligt att en elev betalar 
maten själv under en skol-
resa eftersom det också är 
en kostnad hemma, säger 
han.

700 kr läromedel
Maxbeloppet för elevens 

så kallade enstaka kostna-
der är i inspektionens pris-
lista:
º 700 kronor för läromedel 
inklusive miniräknare. 

º 300 kronor för studiere-
sa. 
º 100 kronor för studiebe-
sök eller aktiviteter kopp-
lade till friluftsdag samt till 
klasskassan för en termin.

mat på studieresa
Kostnaderna för mat un-

der en studieresa utgör ett 
undantag från lagen efter-
som det är en utgift för elev 
och förälder när eleven är 
hemma. 

Här accepterar Skol- 
inspektionen ett pris på 
mellan 75 och 100 kronor 
per dag.

För vuxenutbildning-
en gäller delvis andra reg-
ler som tvingar eleverna att 

själva betala bland annat an-
sökningsavgift, läroböcker, 
skrivmaterial, verktyg och 
skyddskläder.

avgiftsfri grundskola
Enligt Skolinspektionen 

ska skolan eller kommunen 
betala resor eller aktivite-
ter ”som inte medför mer 
än obetydliga kostnader för 
eleverna”.  

Om eleverna samlar in 
pengar för aktiviteter på 
schemalagd tid ”får det inte 
förekomma någon koppling 
mellan hur mycket en en-
skild elev eller hennes för-
äldrar bidrar med och ele-

vens möjlighet att delta i ak-
tiviteten”.

Accepterar du någon 
slags avgift i grundskolan?

– Vi tillämpar ett myck-
et stramt policydokument 
som innebär att vi inte tar ut 
några som helst avgifter, sä-
ger Catharina Rosencrantz 
(M) som är ordförande i 
barn- och ungdomsnämn-
den med ansvar för kommu-
nens för- och grundskolor.

– Vi tar inte ut några som 
helst avgifter, hävdar Catha-
rina Rosencrantz (M) med an-
svar för grundskolan.

Kommunskolan

 för läromedel eller mini-
räknare, elevens val, profilav-
gift, anmälnings- och kö- 
avgift eller medlemsavgift.

Skollagen tillåter inte att 
skolan kräver arbetsinsatser 
från föräldrarna.

º

º

– Det finns en stor medveten-
het bland gymnasiecheferna 
om att inte avgiftsbelägga 
eleverna, anser Bengt Ols-
son (FP).  

lagen Säger att

alla elever utan kostnad 
ska ha tillgång till böcker, 
skrivmaterial, verktyg och 
andra hjälpmedel som be-
hövs för en tidsenlig utbild-
ning.

huvudmannen får dock-
besluta att eleverna ska hålla 
sig med enstaka egna hjälp-
medel.

det i verksamheten får fö-
rekomma enstaka inslag 
som kan medföra en obetyd-
lig kostnad för eleverna.

‚
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linköping

Skollagen kräver att alla skolformer ska 
vara avgiftsfria för eleven.
Men lagen gäller bara ”i princip” vilket 
innebär att det får finnas ”enstaka inslag 
som kan medföra en obetydlig kostnad” 
enligt statliga Skolinspektionens färska 
reglemente.

�etala inte ‚
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Lars Åbom   
Reporter
013-28 02 41
lars.abom
@corren.se

Känslosam hövding invigde våren  
linköping

På valborgsmässo-
afton dånade lands-
hövdingens röst 
över borggården 
och slottet – för 
sista gången, och det 
rörde både honom 
och besökarna på 
den fullpackade 
borggården.

– Det här är ett känslofullt 
ögonblick, sa landshöv-
dingen från scenen i gassan-

de solsken. Det här är sis-
ta gången jag talar inför er 
här framför slottet som be-
tytt mycket för mig och min 
hustru, fortsatte han.

Studentkören
Vårens borggårdsfirande 

inleddes av universitetets 
studentkör som sjöng Stu-
dentsången, Vintern rasat 
ut och andra vårhälsnings-
sånger.

Folk stod, satt på medhav-
da fällstolar och lutade sig 
mot slottets soldränkta väg-
gar för att lyssna till sången 
och landshövdingens tal. 

Talet antog en närmast lit-
terär ton och handlade om 
hur människor är på väg i 
livet; bort från utanförskap 
och rasism, arbetslöshet 
och sjukdom; mot våren, 
demokrati, delaktighet.

– Det har varit en förmån 
att få representera detta 
härliga län, sa Björn Eriks-
son och åhörarna kunde 
gotta sig åt berömmet men 
också konstatera att östgöt-
skan inte segrat över stock-
holmskan; ”län” blev ”len” 
men publiken verkade inte 
misstycka.

I sitt tal tackade Björn  

Eriksson också östgötarna 
för allt stöd och alla fantas-
tiska möten.

Linköpings borgmästare 
Ann-Cathrine Hjerdt pas-
sade på att äntra scenen och 
tackade Eriksson för hans 
13 år i ämbetet. 

Stor present
Presenten som överläm-

nades överraskade troligen 
landshövdingen:

– Du har aldrig varit rädd 
för att stå på scen så den här 
presenten passar dig, sa 
borgmästaren och avslöja-
de att avtackningspresen-

ten bestod av just en scen; 
den scen som studentkören 
stod parkerad på.

Scenen är döpt till Björn 
Erikssons Scen och kom-
mer att få en stadigvaran-
de placering på borggården 
för framträdanden av andra 
Linköpingsbor och besöka-
re. Med förhoppning om att 
landshövdingen, trots av-
gången, återvänder för att 
delta i scenens officiella in-
vigning, underströk borg-
mästaren.

Jenny eriksen

013-28 01 64
jenny.eriksen@corren.se

20-åring sålde sprit till unga
linköping

Den unge mannen 
sålde öl och sprit 
till tonåringar från 
sin lägenhet och tog 
emot beställningar 
på sin mobil – men 
utanför lägenheten 
spanade polisen. 

När polisen slog till mot 
lägenheten hittade de flas-
kor med sprit, burkar med 

öl och kontanter som tydde 
på försäljning.

Det var på sommaren 
2007 som polisen slutligen 
slog till mot lägenheten.

innehav och försäljning
Kammaråklagare Eva Ne-

mec som nu åtalar den unge 
mannen, som hunnit fylla  
20 år, vill se honom dömd 
för olovligt innehav och för-
säljning av alkoholdrycker.

Enligt åklagaren har 20-
åringen från sin bostad sålt 

minst tio flaskor starksprit 
och minst 288 burkar öl och 
hans kunder har varit ung-
domar.

Polisen bedrev omfattan-
de spaning mot den unge 
mannen och en dag i augusti 
2007 placerade sig flera po-
liser utanför mannens bo-
stad. De kunde observera 
hur 20-åringen själv läm-
nade bostaden flera gånger 
på en moped, för att sedan 
återkomma.

De såg också hur ett stort 

antal tonåriga tjejer och kil-
lar kom till fastigheten och 
försvann in i huset, försed-
da med olika sorters väskor, 
och kort därpå återvände ut 
med väskor som blivit be-
tydligt tyngre. Ungdomarna 
stoppades av polis.

tonåringar i förhör
Åtalet mot 20-åringen 

bygger nu bland annat på 
förhör med de tonåringar 
som stoppades och som har 
berättat om försäljning som 

skedde inne i lägenheten.
Polis och åklagare har 

också sms-meddelanden 
som fanns i 20-åringens 
mobiltelefon, som togs i be-
slag, som visar hur ungdo-
mar kontaktat 20-åringen 
och bett att få köpa alkohol 
och gjort upp med honom 
om affär.

Den unge mannen förne-
kar att han skulle ha gjort 
sig skyldig till det brott som 
åklagaren påstår.  
 Jenny eriksen

Fredag 1 maj
Högsta temperaturen 17,6
Lägsta temperaturen –3,3
Temperaturen kl 20 13,5
Lufttryck (hPa) kl 20 1 026

Mördarsnigeln 
är tillbaka
linkÖPing. Nu är det 
dags att beväpna sig mot 
de slemmiga trädgårds-
gästerna igen! Vi fick ett 
mejl från Kristina An-
dersson i Vidingsjö som 
berättar att hon plockat 
upp ett tiotal mördar-
sniglar i sin trädgård. 
Vad hon gjorde med 
dem? Tja, det förtäljer 
inte historien. 

På gång igen. 

”Lyftet”  
behöver ändras
linkÖPing. Lyftet, det 
särskilda stödet på An-
ders Ljungstedts gym-
nasium, behöver föränd-
ras. Det anser omsorgs-
nämnden som sagt upp 
avtalet. Det är målgrup-
pen som har förändrats, 
menar man.

Den nya verksamhe-
ten ska erbjuda ungdo-
marna heltidssysselsätt-
ning i form av studier, 
arbete, praktik, fysisk 
träning, samtal/person-
ligt stöd samt gemen-
samma måltider. Även 
föräldrar ska erbjudas 
stöd. Verksamheten ska 
även i fortsättningen fi-
nansieras gemensamt av 
bildnings- och omsorgs-
nämnden. Kostnaden är 
drygt 4,1 miljoner. 

Sista gången: Björn Eriksson 
höll sitt vårtal till östgötarna 
på borggården. Nästa år är det 
någon annan som står för un-
derhållningen. Men studentkö-
ren från universitetet består. 

Universitetets studentkör 
hälsade våren med traditio-
nella vårsånger i gassande 
sol.
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Se fler bilder från vår- 
firandet på Corren.se
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