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nyheter
Många klagar
på renoveringar
LÄNET Allt ﬂer klagar på dåligt
utförda renoveringsjobb, enligt Allmänna reklamationsnämnden.
Antalet anmälningar i
Stockholm brukar ligga mellan 300 och 320 men förra året
gjordes 364 anmälningar. Och
ökningen fortsätter i år, enligt
Torsten Palm, informationschef på reklamationsnämnden.
Renoveringar av bostäder
har blivit för dyra, tagit för
lång tid eller varit slarvigt
utförda. Vissa hantverkare tar
på sig för mycket jobb, tror
Torsten Palm.

Sjukhusen vill ha
ﬂer blodgivare
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LÄNET Behovet av blodgivare
är mycket stort.
I dag ﬁnns det cirka 40 000
aktiva blodgivare, de ﬂesta
mellan 25 och 50 år. Bara tre
procent av länets befolkning
är blodgivare. Det behövs
20 000 ﬂer med bra blodvärde,
säger Beatrice Diedrich, chef
för Blodcentralen i Stockholms län.
Blodcentralen hoppas på
cirka 100 nya blodgivare under internationella blodgivardagen den 14 juni.
I Stockholm kommer en
blodbuss att ﬁnnas uppställd
på Sergels torg under dagen.

Lilla journalistpriset
gick till Strandskolan
Webbtidningen Strandaren kammade hem segern.
Den som ligger bakom tidningens mest lästa artikel är dock
sjundeklassaren Axel Haglind. När
han praoade på TV4 passade han
på att intervjua tv-proﬁlen Patrik
Ekwall – något som ledde till en
artikel som ﬁck 1 200 besök.
– Han var inte alls svår att intervjua, pratade på om allt möjligt.
Rätt intressant tyckte jag att det
var att han, trots sitt stora intresse
för sport, inte håller på något särskilt lag, berättar Axel.

24 skolor anmälde sig till
DN:s och Expressens tävling i kategorin webbtidningar. Men det var
Strandskolan som höll
hela vägen. Och knep
Lilla journalistpriset.
Jonas Åhlund, lärare i matte och
SO, ler belåtet, och berättar att
han på ”klassiskt svenskt manér”
höll nere förväntningarna när han
ﬁck veta att Strandaren var en av
tre tidningar som blivit nominerade till Lilla journalistpriset.
– Men så en dag kom Linnea
studsande i underbart skön stil
och ropade att vi vunnit. Klart man
blev glad, och klart att det blev en
rejäl gruppkram, säger han.
Linnea Carlström går i 7b och är
chefredaktör för Strandaren. Det
är hon som ser till att det ﬁnns en
bra blandning av artiklar, kritiskt
granskande reportage, krönikor

Axel Haglind, Elin Posch, Linnea Carlström och Jonas Åhlund arbetar alla för
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN
att göra Strandaren så bra som möjligt.
och poesi i tidningen – men även
skolinformation till föräldrarna.
Linnea är också en ytterst produktiv skribent och står för en stor
del av innehållet.
– Det kan handla om små betraktelser i vardagen, eller ett
reportage från senaste friluftsdagen, säger hon.
Alla Strandskolans elever som

vill medverkar i tidningen. Men
det händer också att lärare blir
skrivsugna. Elin Posch, lärare i
svenska, delar gärna med sig av
sina tankar. Just nu går det till exempel att läsa hennes funderingar
om varför det vore tråkigt om sommarlovet varade för evigt och vad
som hände med hennes vän som
gick och vann 10 miljoner kronor.

Det är Dagens Nyheters och Expressens mediecenter Bakom rubrikerna som arrangerar den riksomfattande tävlingen i journalistik.
Och dagen efter Lokaltidningen
Mitt i:s besök ska Strandarens redaktion ta emot priset på 10 000
kronor. Läraren Jonas Åhlund följer också med:
– Då blir det uppklätt och ﬁnt.
Och diplom och evig ära och berömmelse, konstaterar han glatt.
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