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Nytt projekt
NA frågar

Läser du
böcker?

Faris Arslanasjic, 16 år,
bygg- och anläggningsprogrammet.
– Inte ofta. Men ibland gör
jag det, litterära böcker.
Game of thrones-böckerna
av George RR Martin är mina
favoriter. Annars spelar jag
mest dataspel och är ute med
kompisar.

BIBLIOTEKET PÅ TULLÄNGSGYMNASIET. 16-åriga byggeleverna Hugo Hultqvist och Marcus Reidarsson läser sällan böcker. De ser fram emot att få inspiration till
läsning när skolan nu drar i gång ett läsprojekt ihop med Studieförbundet Vuxenskolan.
Foto: Veronika Ljung-Nielsen

ElevernapåTullängen
skafåinspirationattläsa
Unga män mellan 13 och 24
år läser allt mindre. Det vill
Tullängsskolan ändra på.
ÖREBRO. Läsförståelsen sjun-

ker bland unga män. För
att hejda utvecklingen har
regeringen avsatt pengar till
att främja läsning. Nästa år
drar satsningen i gång. Men
på Tullängsgymnasiet börjar
man redan den här veckan
med ett 3-årigt läsprojekt
i samarbete med Studie-

förbundet Vuxenskolan.
– När jag var yngre läste
jag mer. Sedan upptäckte
jag Youtube, säger Marcus
Reidarsson, elev på byggprogrammet.
Han och klasskompisen
Hugo Hultqvist erkänner att
de sällan läser böcker.
– Jag läser mest på internet. Det tar över. Jag tar mig
inte tid till att läsa böcker,
säger Hugo.
– Vi ser en tydlig nedgång

vad gäller läsförståelse. Det
avspeglar sig i alla ämnen.
Även de mer praktiska, säger
deras språklärare Helena
Salo Ohlsson
Hon hoppas att läsprojektet ska bidra till att vända
trenden.
– Läsning är nyckeln till
allt.
Föreläsningar och andra
aktiviteter ska ge både lärare och elever läsinspiration. Först ut i projektet är

en föreläsning med artisten
Pamodou Badjie från Panetoz. För honom tog det tid
att hitta till böckernas värld.
– Jag märkte hur utanför
jag var när jag ville jobba
med människor. Då måste
man kunna läsa och skriva.
Nu vill han få unga att
läsa genom att förmedla hur
viktigt det är med böcker.
JOHANNA BERGLUND
johanna.berglund@na.se
019-15 50 18
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Jag märkte hur
utanför jag var
när jag ville jobba
med människor.
Då måste man
kunna läsa och
skriva.
Pamodou Badjie, Panetoz

NA efterlyser: Har du minnen från gamla Örebro?
Vad minns du av Örebro förr
i tiden? Nu skjuter nya hus
raskt i höjden, sida vid sida
med historiska minnesmärken. Nu vill vi ha dina
berättelser från Sörbyängen, Rynningeåsen och andra
bostadsområdensomväxer.
ÖREBRO. NA ska berätta om

historien, om vad som en
gång har varit i de områden
där det byggs som allra mest:
Sörbyängen-Ladugårdsängen, Rynningeåsen, Näsby,
Ekeby-Almby och på Mejeritomten.
Har du minnen att berätta?
Eller foton eller kanske rent
av en film? Du kanske besökte hundkapplöpningsbanan

vid nuvarande Ladugårdsängen? Eller arbetade på
mejeriet? Du kanske har hört
berättelser från forna tider i
Sörbyskogen? Eller lekt i
Ekeby-Almby? Har du bilder
av de gamla husen i Näsby?
Vi vill höra berättelserna, både från 1900-talet och
längre bak i historien!

■ Här byggs det

1

Gustavsviksfältet fortsätter
att byggas ut i högt tempo.

2 Rynningeåsen.
3 Näsby.

Hör av dig till oss:

Regementets gamla
marker förvandlas.
En liten by
byggs in i stan och
sparar samtidigt på sin
tydliga historia.
Ekeby-Almby. De
slumrande hagarna
vid Hjälmaren har blivit ett
stort villaområde.
Mejeritomten. Nya
hus skjuter i höjden,
åtta år efter sista mjölken.

4

Birgitta Folenius
birgitta.folenius@na.se
019-15 50 22
Johanna Berglund
johanna.berglund@na.se
019-15 50 18

SörbyängenLadugårdsängen.

NA-TV. Reportern Birgitta Folenius efterlyser minnen. Vi vill ha
dina berättelser från de områden som det byggs allra mest i just
nu.
Foto: Pierre Bokvist
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Alexandra Jonsson, 16 år,
bygg- och anläggningsprogrammet.
– Lite ibland. Men inte så
mycket. Man har sociala
medier, man kollar mest på
det. Läser jag, tycker jag
bäst om sanna historier. Jag
tycker att ”Inte utan min
dotter” av Betty Mahmoody
är en bra bok.

Abdiqani Mohamed, 18
år, VVS- och fastighetsprogrammet.
– Sällan. Jag läser när det
behövs i skolan. Jag har inte
riktigt tid. Jag tränar basket
fyra gånger i veckan och det
tar mycket tid. Ska jag säga
en favoritbok är det ”Bortgift”
av Simonette Schwartz.

Flera olyckor
i traﬁken under
fredagskvällen
ÖREBRO. Flera singelolyckor

med bil inträffade i går kväll.
– Vad som är relaterat
till stormen går inte att svara
på, säger Peter Persson,
polisens vakthavande befäl.
En personbil blev inblandad i en olycka vid Ryakorset
i Lindesberg vid 19-tiden.
Det är okänt om någon
skadades. Strax innan voltade en bil av okänd anledning i Kvarntorpsrondellen
i Kumla. Personerna tog sig
ut ur bilen själva.
Detskeddeocksåenolycka
vid Skatviken i Hällefors
vid 18-tiden. Personerna ska
ha klarat sig bra.

