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Skövde: Emma Nimstad

Syskonen Jan Holm och Annica Singelton sitter båda
i kommunfullmäktige i Tibro. Han är socialdemokrat och
hon representerar Kristdemokraterna, men de ser inget
problem i att de representerar olika partier. ”Vi är båda
överens om att vi är lite oense”, säger de.
Sidan 18

superbra på matte

Sidan 9

Skövde: Slöjd med Rubinen 2
Bilar, nallar och annat blir det när Rubinen 2 på Heneskolan har slöjd. Daniel Gül (i mitten) tycker det är så kul
att han vill ha slöjd varje dag. På bilden hjälps han, Linus
Lange och Vilmer Jonzon åt att såga delar till racerbilar.
Sidan 8
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Kommunen
fixar plats
åt regionen
Klubbas sammanslagningen
igenom ska 300 regionanställda
husera i centrala Skövde. Var de
ska få plats vet man inte på kommunen, bara att de ska få plats.
4JEBO

Skövdegodis
på export
Karamellkungen har banat väg.
Nu vill andra företag vara med när
det svenska lösgodiset erövrar
världen. En som redan har ena benet i utlandet är familjeföretaget
Totte Gott i Skövde där hälften av
försäljningen går på export.
– Vi gör mycket salt godis i vår fabrik och vi försöker få tyskarna att
äta mer sådant, säger vd:n Marie
Millqvist inför den jättelika sötvarumässan ISM i helgen i tyska Köln
4JEBO

Knivhugg var
mordförsök
Fyra års fängelse blev det för den
25-årige Falköpingsbo som stack
kniven i sin sambo i december
i fjol. Kvinnan hade gått emellan för att avstyra ett bråk mellan
25-åringen och hennes bror. Hon
ﬁck livshotande skador av hugget.
Sidan 21
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Den var så bra
så den ville vi
visa igen så fler får
möjlighet att se den
Owe Johansson Åberg i Skövde
filmfestival om att de visar Upperdog

4JEBO
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Tibro: Samma familj – olika parti

Rådhusgatan är en av Skövdes gågator. Här är all trafik portad, till och med stadsbussarna kör sedan några år en annan väg.

Bort med gågatorna
– in med fler bilar
Lundaforskares recept för levande centrum
I många städer ses gågator som nödvändiga för att centrumbutikerna ska kunna möta konkurrensen från externa
köpcentrum. Johan Anselmsson, docent och forskare i marknadsföring vid Lunds universitet, har en annan uppfattning.
– Min poäng är att det blir tvärtom. Varje gång en stad
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bygger en ny gågata, jublar de på de externa köpcentrumen.
Tillgängligheten är helt avgörande för handel.
För att konkurrera ska stadskärnan i stället enligt
Anselmsson ha gratisparkering på helgerna, helst ska man
öppna torg och skolgårdar.
4JEBO

En puff för språket

Nytt teleavtal ger mobilstrul

Kulturförvaltningen Kultur i Väst delar i år ut gåvoboken
”De små barnens bok” till 19 000 nyfödda i Västra
Götaland och det satsas stort på fortbildning kring
små barns språkutveckling.
4JEBO

Sedan mitten av november 2010 har Hjo kommun en ny
teleoperatör. De gick då från Telia till Ventelo. Detta har
inte varit problemfritt och det har lett till bekymmer med
täckningen för mobiltelefonerna.
4JEBO
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Smart problemlösare
på Helenaskolan
En riktigt duktig mattetjej kan Helenaskolan
nu skryta med sedan
Emma Nimstad knep
platsen som 11:e bästa
i Danderyds matematikgymnasiums rikstäckande tävling för
unga problemlösare på
högstadiet.
Förra helgen avgjordes den
23:e omgången av ögstadiets
matematiktävling på Danderyds gymnasium. Sammanlagt deltog ett par hundra
skolor från hela landet i
tävlingen och i en svår kvalomgång som gjordes på respektive skola, gick sedan 44
elever vidare till finalen på
arrangerande Danderyds
matematikgymnasium.

Svår problemlösning
Emma Nimstad var en av
eleverna som fick resa till
Stockholm och vara med i en
spännande avgörande tävling där finalisterna kämpade i tre timmar med sex
problem. Av totalt 42 möjliga
poäng prickade Emma Nimstad från nian på Helenaskolan in hela 27 och blev därmed den 11:e bästa eleven i
landet.
– Själva matten är egentligen inte så svår, säger en
riktigt glad Emma Nimstad,
utan det handlar mest om att
man behöver förstå hur man
ska tänka, mer om problemlösning än att kunna räkna
alltså.

Rymden eller matten
Tårtkalas blev det förstås
hemma på Helenaskolan
under gårdagen efter beskedet, och nu står Emma i likhet med många andra nior
inför ett riktigt dilemma när
det handlar om att välja program till gymnasiet.
– Jag vet inte vad jag ska
välja, säger hon, det är så
svårt! Men det blir antingen
Matematikgymnasiet i Danderyd eller så vill jag gå på
Rymdgymnasiet i Kiruna,
det verkar också spännande!
EWA RENVERTH
0505-64 79 71

BRIDGE

Måndagen 24 januari.
5 par. 25 brickor. Medel
20. 1) Susanna Karlsson/
Annika Sandberg, 28 p
(70,0%), 2) Helge Bergström/Rolf Karlsson, 27
(67,5), 3) Helge Hellborg/
Roland Såby, 19 (47,4). Delad
4:e plats: Sven Erik Johansson/Petri Johansson och
Runo Lindström/Agneta
Sjövall, 13 (32,5).
Nästa måndagstävling 31
januari.

En glad Emma Nimstad, elev på Helenaskolan och 11:e bästa i en nationell matematiktävling
för högstadiet behöver kanske inte rektor Bertil Lönns hjälp med ekvationerna.
FOTO: STIG DAHLSTRAND

