
KONTAKT NIU BOWLING
Instruktör
Joakim Biehl
073-834 06 68
joakim.biehl@edu.hagfors.se

SYV
Karin Pihlström
0563-188 70
karin.pihlstrom@edu.hagfors.se

Rektor
Kristina Axelsson
076-118 62 48
kristina.axelsson@edu.hagfors.se

Skicka in din ansökan genom att skanna in 
QR-koden och var med på vår uttagningsdag
fredag 16 december 2022. 

• Anmäl dig till vår uttagningsdag här på Älvstrandsgymnasiet!
• Vi samlas kl 15:00 i bowlinghallen och håller på till ca 18:00. Där kommer vi att genomföra en 

bowlingträning, ha samtal med instruktör samt ge ut information om skolanbland annat.

Anmäl dig senast måndag 1 december. Skanna in QR-koden på bilden!

SÖK TILL NIU BOWLING 
I HAGFORS 

ÄLVSTRANDSGYMNASIET
HAGFORS



VARFÖR SKA DU VÄLJA
BOWLING I HAGFORS?

Skolan
• Här kan du välja mellan nio nationella gymnasieprogram som 

du kan kombinera medbowling på skoltid.
• Vi har fem yrkesförberedande och fyra högskoleförberedande 

program som du kan kombinera med NIU-bowling.

Boendet
• Endast 200 meter från skolan ligger boendet för våra elever. 

Alla inflyttade elever bor där vilket skapar en trygghet, gemen-
skap och en genuin stämning bland eleverna.

• Du delar lägenhet med en kompis för att lättare komma in i 
skolan och lära dig att bo på egen hand och ta hand om allt 
vad gäller matlagning, tvätt, disk, städning mm.

Helheten
• Bowlinghallen och skolan ligger under samma tak vilket gör att 

du slipper transportera dig mellan träningar och skola. Närhe-
ten till boendet, affärer och centrum gör att det inte är mer än 
5 minuterspromenad till det du behöver.

• På skolan finns även ett gym och en simhall vilket
• ger goda förutsättningar till att kunna slipa på sin
• fysik och att kunna ta hand om eventuella skador.

Välkommen till Hagfors!

Skolan
- På älvstrandsgymnasiet går det ca 400 elever.
- Här kan du välja mellan nio nationella 

gymnasieprogram som du kan kombinera med 
bowling på skoltid.

- Vi har fem yrkesförberedande och fyra 
högskoleförberedande program som du kan  
kombinera med NIU-bowling. 

Boendet
- Endast 200 meter från skolan ligger boendet för 

våra elever. Alla inflyttade elever bor där vilket 
skapar en trygghet, gemenskap och en genuin 
stämning bland eleverna. 

- Du delar lägenhet med en kompis för att lättare 
komma in i skolan och lära dig att bo på egen 
hand och ta hand om allt vad gäller matlagning, 
tvätt, disk, städning mm. 

Helheten
- Bowlinghallen och skolan ligger under samma tak 

vilket gör att du slipper transportera dig mellan 
träningar och skola. Närheten till boendet, affärer 
och centrum gör att det inte är mer än 5 minuters 
promenad till det du behöver. 

- På skolan finns även ett gym och en simhall vilket 
ger goda förutsättningar till att kunna slipa på sin 
fysik och att kunna ta hand om eventuella skador. 
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Varför ska du välja 
bowling i Hagfors?

ÄLVSTRANDSGYMNASIET
HAGFORS


