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Klubbat i
bildningsstyrelsen
Bildningsstyrelsen har
föreslagit att kommunen
ska anlägga nya
beachvolleyplaner i
Sportparksområdet.

Försvarsminister Peter Hultqvist
knyter vänskapsband i Verket!

RUBRIK

I lördags invigde försvarsminister Peter Hultqvist
fotoutställningen ”Kuusamo – från krigets förödelse till en ny
uppgång” i Verket inför ca 200 församlade åskådare. Med på
plats fanns representanter från Kuusamo stad som hedrade oss
med sin närvaro.
Försvarsministern höll ett känslosamt tal där han lyfte fram de
umbäranden som det finska folket genomled under andra
världskriget.
”Krig skapar en skugga som ligger kvar i generationer” säger
Hultqvist och fortsätter ”det ska vi ha med oss i mötet med våra
nyanlända från Syrien och Ukraina.”
Peter Hultqvist vet vad han pratar om då hans mor, som föddes i
Kuusamo, evakuerades till Sverige som krigsbarn. Mången
besökare hade tårar ögon under försvarsministern tal och då
orkestern stämde upp i ”Finlandia” av Jean Sibelius. Musiken
framfördes av Avesta Gospel Brass i ledning av Göran Hultqvist
och Lollo Rosén. Utställningen invigdes genom att Avesta
kommuns kommunalråd Lars Isacsson, hållandes i ett gult band,
och Jouko Manninen stadsdirektör i Kuusamo, hållandes
motsvarande blått band, som samanfördes och knöts ihop av
Försvarsministern.
Vänskapsband mellan Finland och Sverige, och synnerhet
mellan Kuusamo och Avesta är knutna.
Vänorten Kuusamo, Finland, har tagit fram en fotoutställning
som gestaltar krigets förödelse då den tyska armén under
reträtten genom finska Lappland brände ner allt i dess väg.

Förbättrat resultat för
grundskolorna i
Avesta
Avesta kommun ligger
bättre till än förra året i
Skolverkets
Internetbaserade Resultatoch kvalitetsInformations
System (SIRIS) redovisning
av slutbetyg för läsår
2015/16. Förra året hade
grundskolorna i Avesta
kommun ett meritvärde på
215,1, vilket kan jämföras
med årets meritvärde på
216,6. Andelen behöriga
till yrkesprogram på
gymnasiet är 80,1%.

Utställningen är ett svar på Avesta kommuns fotoutställning;
”Avesta i bilder 1796-1978 ” som visades i Kuusamo
stadsbibliotek i maj 2014.
Utställningen kommer gå att besökas i Verket under helgerna
22-23/10 och 28-28/10 kl. 10.00-15.00 samt under
höstlovsveckan 31/10-6/11 kl.10.00-15.00.
Fri entré.
Möjlighet att besöka Kraftstationen och fotoutställningen Den
stora översvämningen finns också under den tiden.

Avesta kommun, 774 81 Avesta, tel 0226-64 50 00, kommun@avesta.se, www.avesta.se

Följ oss:

Vill du inte ha utskick längre från oss?
Avregistrera dig här.
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