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Röda Korsets volontärer Göran Lindh och Per Fält hjälper elever vid 
läxhjälpen på Vallås bibliotek. 

Elever får hjälp med läxor 
På Vallås bibliotek finns vuxna som stöd varje vecka
Elever som behöver extra stöd med skoluppgifterna har 
möjlighet att varje tisdag eftermiddag få hjälp av en handfull 
frivilliga läxhjälpare från Röda Korset.

De senaste gångerna har mellan tio och tretton elever från 
mellan- och högstadiet besökt biblioteket för att under två 
timmar få hjälp med läxläsandet.

En av läxhjälparna är Göran Lindh som har lång erfarenhet av 
läraryrket. Han har tidigare ansvarat för läxhjälp för 
gymnasieelever på Stadsbiblioteket.
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Dagskassa till 
Världens barn 

Den 1 oktober firade Second 
hand ett år i sina nya lokaler. 
Dagskassan på 25000 kronor 
skänktes till Världens barn. 

Flytten till Ryttarevägen har 
inneburit att omsättningen i 
butiken det första året nästan 
har fördubblats och hamnar på  
4,2 miljoner kronor. 

Snart julmarknad 

Den 19 november mellan kl 11 
och 15 är det julmarknad i 
butiken. Då blir det som 
vanligt glögg, pepparkakor 
och lotterier och möjlighet att 
skänka julklappar. 

50000 för demokrati 

Projektet Lokal Demokrati 
Oskarström har avslutats.180 
svar från föreningar och 
ortsbor inkom.  

Michael Coyet och Ann 
Petersson har genomfört 
intervjuerna med den äran.  

Röda Korset kommer att få 
50 000 kronor för vår 
medverkan i projektet som har 
initierats av 
Jämställdhetsmyndigheten. 

 RK-NYHETER  
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Med sin gedigna kunskap i främst matematik kan han ge 
värdefullt stöd åt elever som tycker att ämnet kan vara 
svårbegripligt.

När läxhjälpen drog i gång i höstas efter ett långt uppehåll 
under pandemin var det lite trögstartat, men sedan har 
intresset varit stort bland eleverna.

Läxhjälparen Bashar Dama kommer ursprungligen från Syrien 
och är ett uppskattat stöd för de elever som läser arabiska 
som hemspråk.

Pia Agmyr är socialpedagog och ansvarar för projektet Öppna 
hjälpen som drivs av kommunens socialförvaltning med 
inriktning på de boende på Vallås. Hon medverkar också vid 
läxhjälpen.

– Vi har fått förfrågningar om att starta läxhjälp även på 
Andersberg där behovet också är stort, säger hon.

På Vallås finns också Röda Korsets språkcafé för vuxna, 
som är öppet varje torsdagskväll på fritidsgården Hype.Vid 
träffen den 27 oktober deltog ett 30-tal personer, varav 11 på 
språkcaféet, när företrädare för Rättighetscentrum höll 
föredrag om diskriminering i samarbete med kommunens 
projekt Aktiva Vallås.
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Glada ukrainska barn 
fick empatidockor 

Nu har alla ukrainska flyktingar i 
Sverige kommunplacerats. 
Halmstad har tilldelats 210 
personer. De är placerade på 
Knebildstorps vandrarhem och 
Vallås Hotel Apartments. De 
ukrainare som har hittat privat 
boende ingår inte i gruppen 
kommunplacerade.. 

Krisberedskapsgruppen, med 
Magda Engelsz som 
frivilligledare, har varit 
engagerade på båda boendena 
och har även hjälpt till att tömma 
Nissaströms kursgård. Många 
volontärer har hjälpt till att köra 
ukrainarna till olika platser i södra 
Sverige och har även stödhandlat 
mat till dem som placerats på 
Vallås. 

I samband med flytten från 
Nissaström ordnades grillfest där 
och på Vallås. 

En privatperson, Marie Ekman 
Bäcklund, har skänkt så kallade 
empatidockor som Röda Korset 
delat ut till 38 ukrainska barn 
under 8 år. 

De pengar som skänktes till 
minne av förra ordföranden 
Elenor Nilsson har använts till en 
uppskattad minnesfest på 
Spenshult där även Elenors man 
Carl Gustaf Nilsson deltog.
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