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Efter sportlovet kan 
skolelever i Göteborg se 
fram emot ännu fler 
möjligheter till att få 
gratis hjälp i matematik. 
Mattecentrum öppnar  
nu nya räknestugor i 
Biskopsgården och  
Angered. Och den i Frö-
lunda flyttar till ny lokal.

GÖTEBORG Den ideella fören-
ingen Mattecentrum har se-
dan 2008 erbjudit gratis hjälp 
i matematik till Sveriges barn 
och unga. 

Föreningen driver idag to-
talt 88 öppna räknestugor i 
27 städer över hela landet, 
där elever som pluggar matte 
på högstadie- och gymnasie-
nivå kan få hjälp med sina 
mattestudier. 

– Det är kul att vi öppnar 
upp i områden där vi inte 
funnits förut, säger Maya Pé-
rez Aronsson, regionsansva-
rig för region Sydväst i Mat-
tecentrum. 

– På detta sätt når vi ännu 
fler elever och kanske grup-
per vi inte nått innan. Vi vill 
vara tillgängliga för alla. 

Kunskap och utbildning är 
en demokratisk rättighet.

Räknestugorna är gratis 
att besöka och man behöver 
inte föranmäla sig. 

Alla räknestugor beman-

nas av volontärer som till 
vardags är ingenjörer, ekono-
mer och naturvetare. Där-
med blir hjälpen i räknestu-
gorna kunnig, engagerad och 
verklighetsnära. 

Varje månad under skol-
året besöks Mattecentrums 
räknestugor av i genomsnitt 
4 800 elever. 70 procent av 
besökarna är återkommande. 

Sedan våren 2014 har 
Mattecentrum ett lokalkon-
tor i Göteborg för att kunna 
expandera föreningens verk-
samhet i västra och södra 
Sverige. 

Under 2014 kunde därför 
antalet räknestugor gå från 
fem till tio i veckan i Göte-
borgsområdet. 

Redaktion
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VI FYLLER 95 OCH FIRAR
MED PRISFEST:

UPP TILL 60%
RABATT PÅ
KÖKSMASKINER
FRÅN SIEMENS
OCH AEG
Gäller vid köp av ett nytt kök,
senast den 31 mars. Välkommen!

PUUSTELLI KÖK GÖTEBORG
Sisjövägen 45 • 031-86 86 36
Mån 12-18•Tis-Fre 10-18•La-Sö 11-15
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EXERCISHUSET, HEDEN, GÖTEBORG 
28 FEB - 1 MARS, KL 10-18

AKTIVITETER • PRODUKTER • BEHANDLINGAR • GRATIS FÖREDRAG • SEANSER

Inträde 100:- 
Barn under 12 år gratis!
www.livsstilsmassan.info
Info: 0703-456 312

Storseans med Vendela Cederholm 
Gbg: kl 17-19, lör & sön. Skövde: kl 11-13, lör 
Storseans med Vendela är fylld av värme och glädje!

Tidigare liv seans med Pehr Trollsveden
Gbg: kl 11-13, lör & sön. Skövde: kl 17-19, lör & sön
Känt medium från TV-program “Livet på andra sidan“

Föranmälan till båda seanser kan göras på hemsidan. Obs! Begränsat antal platser.

Zarathustra är en internationellt känd spirituell lärare, författare och 
5th Dimensional Quantum Healer. Efter en succéartad turné i Norge och 
Danmark kommer han äntligen till Sverige. 

Helena-Magdalena Ivekrans håller föreläsningar och kurser inom 
Attraktionslagen i olika svenska städer.

En mässa för kropp, sinne och själ
Hälsa & Livsstil

SKÖVDE, 
VALHALL DEN 

7-8 MARS

Biskopsgården får gratis 
läxjälp i räknestugan

 ■ Mattecentrum grunda-
des 2008 och är en ide-
ell förening som erbju-
der gratis hjälp i mate-
matik. Idag driver fören-
ingen räknestugor i 27 
städer över hela Sverige 
som besöks av cirka 
4800 elever i månaden. 

 ■ Via pluggverktyget 
www.matteboken.se 
studerar cirka 200 000 
elever regelbundet ma-
tematik. 

Mattecentrum 

TRE NYA  Räknestugor
 ■ Biskopsgårdens Bibliotek, Vårväderstorget 3. Torsda-

gar klockan 17-19. Räknestugan håller till i café-delen. 
 ■ Blå Stället i Angered, Angereds Torg 13. Måndagar 

klockan 17-19. Räknestugan håller till vid Biblioteket. 
 ■ Räknestugan i Frölunda har flyttats från Frölundasko-

lan till Frölunda Kulturhus, Valthornsgatan. Torsdagar 
klockan 16-18. Räknestugan håller till i grupprummet i 
biblioteket. 

 ■ Komplett schema för alla räknestugor i Göteborg finns 
på www.mattecentrum.se/goteborg
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LÄXHJÄLP. Mattecentrum öppnar nya räknestugor i Biskopsgården och Angered.

Under 2014 hade invåna-
re i Göteborg drygt 94 
miljoner kronor i parke-
ringsskulder till Krono-
fogden, en ökning med 
sex procent jämfört med 
året innan, visar färsk 
statistik från Kronofog-
den som sammanställts 
av Visma.

GÖTEBORG – Vissa utgifter är 
tråkigare än andra och bö-
teslappar tillhör definitivt 
den kategorin. En utgift man 

inte planerat för kan ställa till 
det i en redan överbelastad 
budget, säger Maria Blom-
qvist, skuldrådgivare på in-
kassobolaget Visma Collec-
tors. 

Färre får böter
Det är däremot färre perso-
ner som står för böteslap-
parna. Vid utgången av 2014 
hade 2849 personer i Göte-
borg obetalda parkeringsbö-
ter hos Kronofogden, vilket 
är tre procent färre än före-

gående år. Däremot har total-
beloppet för skulderna ökat 
till 94159983 kronor, jämfört 
med  88884516 kronor under 
2013.

– En obetald parkerings-
bot som går så långt som till 
Kronofogden kommer i 
slutändan att kosta långt 
mycket mer än vad det stod 
på den ursprungliga lappen. 
Därför råder jag alla att ta itu 
med problemen direkt, säger 
Maria Blomqvist.

Örebro ökar mest
Statistiken visar även att an-
talet parkeringsböter per per-
son ökar i landet. För fem år 
sedan var genomsnittet 10 
böter per person, att jämföra 
med nästan 12,5 böter per 
person under 2014. 

Även beloppet på skul-
derna har ökat, från knappt 
12 000 kronor per person till 
drygt 16 500 kronor per per-
son. 

Örebro län står för den 

största ökningen av total-
skulden, men även Stock-
holms län, Kronoberg, Kal-
mar län och Blekinge har en 
ökning av skulder som ligger 

över snittet i landet. 
På Gotland, i Dalarna, 

Jönköpings län och Väster-
norrland har man blivit 
bättre på att parkera, där 

sjunker nämligen den totala 
skulden för parkeringsböter 
mest.

Redaktion
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Obetalda parkeringsböter ökar i Göteborg

 ■ Parkeringsböters formella benämning är felparkerings-
avgift och är en direkt följd av att man fått en felparke-
ringsanmärkning. 

 ■ På kommunens gator sköter Transportstyrelsen admi-
nistrationen av parkeringsanmärkningarna. 

 ■ Man har åtta dagar på sig att betala en felparkerings-
avgift och därefter går en påminnelse ut. 

 ■ Enligt lagen om god inkassosed bör inte fristen vara 
kortare än fyra veckor mellan påminnelse och inkasso-
krav.

Kort om parkeringsböter
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