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n Asylmottagning | Migrationsverket ersätter inte väntetid

Asylmottagningen
på Gålsjö dröjer
sollefteå För två veckor
sedan skulle de första
busslasterna ha anlänt
till Gålsjö Bruk.
Men fortfarande står
lokalerna tomma. Och
när de asylsökande
faktiskt kommer är
oklart.
När Tidningen Ångermanland besökte Gålsjö Bruk
för ett par veckor sedan var
det en hektisk arbetsplats
där det arbetades intensivt
med de sista ombyggnaderna. Bussarna med asylsökande väntades på fredagen.

I dag, två veckor senare,

väntar man fortfarande.
– Det är klart att kostnaderna tickar, men vi står och
faller inte med det, konstaterar platschef Maria Wennberg.
– Tvärtom har vi fått extra

”Men som jag
ser det är den här
extra tiden väldigt
användbar; vi
hinner klart med
allt och kan skapa
en varm och välkomnande miljö.”
Maria Wennberg,
platschef
Tio anställda ska arbeta på Gålsjö Bruks asylboende. Maria
Wennberg är platschef.
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tid att slutföra allt och putsa på detaljerna. Just nu
håller vi till exempel på att
bygga upp ett gym, flera
samlingsrum och ett lekrum
för de barn som inte nått
skolåldern. Så om det är någon som har soffor, leksa-

ker, spel och liknande att
skänka så tar vi gärna emot
det.

– Vi har också fått en väv-

stol så vi kan göra en vävstuga, det är vi jätteglada
för. Över huvud taget passar

det här dröjsmålet egentligen ganska bra.
Migrationsverket har inget ekonomiskt ansvar för
väntetiden som drabbar
asylboendena. Och när de
asylsökande egentligen
kommer är svårt att säga;

Migrationsverket meddelar
boendena 24 timmar innan
bussarna anländer.
– Just nu är flyktingströmmen till Sverige ganska liten, men det kan ändras
snabbt, säger Maria Wennberg.
– Men som jag ser det är
den här extra tiden väldigt
användbar; vi hinner klart
med allt och kan skapa en
varm och välkomnande miljö.

Bruket ägs av svenska He-

ro, ett dotterbolag till den
norska asyljätten som har
inte mindre än 600 anställda och 33 boenden i Norge.
I dagsläget har företaget
etablerat sex boenden i Sverige.
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Landstinget
vill locka
emigranter
härnösand Landstinget
hoppas få fler holländare att flytta till Västernorrland.
I helgen visar man upp
sig på en stor emigrantmässa i Utrecht i Holland.
Mässan – Emigration Expo
– är Europas största mässa
för personer som funderar
på att flytta och arbeta utomlands. 12 000 besökare
beräknas.
– Vi deltar för att visa upp
möjligheterna i Västernorrland, både när det gäller arbetsliv och fritid, säger HRkonsult Eva Vedin på landstinget
Västernorrlands
hemsida.
Från Västernorrland deltar också Nader Mafi, studierektor och överläkare i
ortopedi, och Lucas Steneker, sjukgymnast på hälsocentralen Gilleberget i
Sundsvall. Lucas Steneker
har själv gjort flytten till
Västernorrland från Holland.
Andra landsting konkurrerar på plats. Bland annat
deltar Dalarna, Jämtland,
Gävleborg och Västerbotten samt flera enskilda
kommuner.

Klas Leffler

Nytt utslag:
Alla har rätt
till internet
sollefteå Alla har rätt
till internet.
Det fastslår förvaltningsrätten i en dom
som ger bakläxa till Sollefteå kommun.
Men alla har inte rätt
till tv.

Idrottsläraren är nöjd med nya isbanan
n Den nya isbanan ligger där Tennistältet tidigare stod. Här har idrottsläraren Birgitta Nilsson lektion med Fordonsprogrammet på Ådalsskolan.
– Vi är glada för isbanan och har många lektioner här, säger hon.
Isbanan är till för alla som vill åka skridskor, men på dagtid är det skolan som har förtur. Fler möjligheter till vinteraktiviteter har kommunen ordnat med längdskidspår på IP och en pulkabacke för den som vill ge sig ut i snön.
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I domen beviljas bistånd till
internetuppkoppling för en
Sollefteåbo tvärtemot vad
individ- och omsorgsnämnden bestämt.
Tillgång till en dator ingår
enligt domstolen i begreppet skälig levnadsnivå och
då menar man faktisk tillgång till internet, till exempel genom ett bredbandsabonnemang som i det här
fallet.
Man väger in att
Sollefteåbon har anpassat
stora delar av sitt liv efter
tillgång till internet. Hen
söker jobb och praktik och
kurser på nätet, hen har sitt
sociala nätverk på nätet
och hen sköter även ett föreningsuppdrag via internet.
Däremot blir det inget bistånd till tv. Tv-kanalernas
utbud kan ju följas på nätet
och därför säger man förvaltningsrätten till ett kanalabonnemang.

Klas Leffler

