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nyheter

Elever i Alby får 
gratis mattehjälp
l Ska öka intresset för matematik

Starten skedde i Grind-
toprsskolan i går.

– Det känns jätteroligt att 
vi äntligen kan öppna en 
räknestuga i Alby. Nu hop-
pas vi att fler ungdomar ska 
få upp ögonen för hur roligt 
det är med matte, säger Jo-
han Wendt, grundare och 
ordförande.

Till räknestugan är alla 
välkomna. Här kan man ta 
emot unga som studerar på 
högstadie- eller gymnasie-
nivå, oavsett vilken skola 
eleven går i. 

Vilken kunskapsnivå del-
tagarna har spelar heller 
ingen roll – alla kan få den 
hjälp de behöver för att 
komma vidare. Inte heller 
krävs någon föranmälan.

På PlAts i  räknestugan finns 
volontärer som kan förkla-
ra och hjälpa till. De ställer 
upp gratis.

– Det är människor som 
älskar matematik. Många 
är pensionärer som arbetat 
med matematik och som 
vill fortsätta att hålla i gång 
sina kunskaper, säger Eric 
Persson, kommunikatör för 
Mattecentrum. 

Bland handledarna finns 
även studenter och de frivil-
liga är civilingenjörer, ma-
tematiker eller naturvetare.

– De tycker helt enkelt att 
matte är det roligaste som 
finns, säger Eric Persson.

Mattecentrums mål är 
att öka kunskapsnivån och 
 intresset för matematik.

Räknestugan i Alby har 
startat i samarbete med stif-
telsen Chelha och Mitt Alby.

MAttEcEntruM finns  på fle-
ra håll i landet, inte minst 
inom Stockholms kommun. 
Ofta kommer mellan 20 och 
30 personer som vill för-
bättra sina mattekunskaper.

finns det något vanligt pro-
blem?

– Nej, frågorna rör allt 
möjligt inom matematiken, 
säger Eric Persson.

l Marianne ÖsterholM
marianne.osterholm@mitti.se
tel 550 551 18

nu kan albys unga 
få hjälp med sina 
mattestudier efter 
skolan. Den ideella 
föreningen Matte-
centrum står för 
handledningen.

Här finns det 
läxhjälp:
alby: Onsdagar

hallunda: Tisdagar
Fittja: Torsdagar
tumba: Tisdagar
Malmsjö skola: Tisdagar

Källa: rÖDa Korset

”nu hoppas vi 
att fler ungdo-
mar ska få upp 
ögonen för hur 
roligt det är med 
matte.” JoHan Wendt

Gäller 1 februari - 14 juni 2014
Priserna inkluderar show och 3-rätters meny.

          -priser
Tisdag-torsdag 595 kr / person
Fredagar 695 kr / person
Påsk vecka 16, 495 kr alla dagar

Ordinarie priser fr 745 kr per person.

Boka på 08-50 55 60 00
Uppge bokningskod ”Mitt i”.
Gäller endast nybokningar i mån av plats 
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Mer info på: www.goldenhits.se

Läsarerbjudande


