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Jobbmässa sammanför
näringsliv och skola
KRAMFORS. Ådalsskolan ligger i framkant när
det gäller samverkan mellan skola och arbetslivet. För tredje året anordnas jobbmässa där
företagare har chansen att träffa 500 gymnasieelever och tusentals arbetssökande.
Jobbmässan den 11 mars
genomförs av Ådalsskolan,
Näringslivsenheten och Arbetsförmedlingen.

Syftet är att eleverna ska
få träffa arbetsgivarna.
Gymnasieskolan bjuder in
verkligheten istället för att
som annars simulera. Medverkar gör ett stort antal
arbetsplatser från kommu-

nala verksamheter till privata företag samt Arbetsförmedlingen, aktörer som kan
komma att stötta eleverna i
framtiden.

Kontakten med företagen

inger hopp och ger lärandet mening. Det händer att
elever under gymnasietiden
knyter kontakter som leder
till jobb direkt efter skolan.

11
mars genomförs
Jobbmässan på
Ådalsskolan.

Samverkan är viktig också
för lärarna som förbättrar
sina kunskaper.

– Det är en stor förmån att er-

bjuda det lokala näringslivet
den här möjligheten och vi
inom skolan använder tillfället till att göra skolarbe-

tet mer motiverande också,
säger rektor Peyman Vahedi
och fortsätter:

– Att skriva cv, personligt

brev, översätta till olika
språk och visa sociala och
entreprenöriella förmågor
är ju lättare att förverkliga
när det kan leda till verkliga
kontakter och faktiska jobbmöjligheter.
Initiativet med denna
framgångsrika samverkan
har starkt bidragit till att
kommunen avancerade 51
placeringar i Svenskt näringslivs lista över näringslivsklimatet-mest i länet.
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Kombinationen samverkan och innovation med hjälp av it har
lett till en massa nya uppdrag och projekt för Ådalsskolan konstaterar rektor Peyman Vahedi.
Foto: DANIELA MELIN

70 år i konstens tjänst
KRAMFORS. Två veckors firande väntar när Kramfors konstförening fyller 70 år. Hela året kommer
att genomsyras av konst och kultur i kommunen.
Exempelvis så tar ett jättekonstverk form
i centrum där allmänheten under tre dagar
får måla en gemensam tavla.
- Vi har kokat ner alla förslag och är nu
stolta över det här digra programmet,
säger ordförande Svante Nilsson.

Järnladys. Doris Wallin och Gunnel Mattsson fick motta Barn-, kultur- och utbildningsnämndens hederstipendium för 2014.
Foto: SUSANNHE MELIN

Järnladys belönades för kulturinsats
NYLAND. Doris Wallin och Gunnel Mattsson har
tilldelats kommunens hedersstipendium för sitt
oförtrutna arbete med Hamnmagasinet i Nyland.
– Två värdiga mottagare, tycker Christina Wallin
som nominerat de rara damerna.
Tillsammans har Doris Wallin och Gunnel Mattsson varit drivande för Hamnmagasinets upprustning.

De har sökt pengar, lett
arbetet och jobbat ideellt
själva.
Hamnmagasinet Vänner

är idag också en hembygdsförening.

Genom otaliga timmars fri-

villigt arbete har dessa eldsjälar gjort en beundransvärd kulturell insats för att
bevara, vårda och driva vårt
kulturarv vidare till kommande generationer.

Varje onsdagskväll under sommaren arrangerar
föreningen ett varierat
musikprogram med café
och allsång under uppskattad ledning av lokala
kändisar.
Hamnmackan har numera blivit ett begrepp.
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Resele får tillbaka sitt postnummer
RESELE. Om än kanske i ny
tappning. Resele Byalag har
efter flera försök äntligen
fått gehör för sin begäran
att låta Resele återigen bli

egen postort.
Under 70-talet försvann
postorten och byarna delades istället upp på Junsele
och Sollefteå, något som

har orsakat bekymmer för
bland annat företagare och
turism.
Av de 22 byar som tillhör Resele socken kommer

trappor
Lokalt tillverkade

Specialsnickerier,
dörrar, inredningar,
fönster mm

Steg för steg!
Kundbesök:
- måttning
- tillverkning
- montering

Såthes Snickerifabrik

www.sathes.se
0612-133 62 Kramfors

enligt förslag en del att få
eget postnummer, andra
kommer av tekniska skäl
att ligga kvar oförändrade.
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THOR

Dagen efter andra världskrigets slut bildades föreningen som tagit fram en
jubileumsskrift där ett kapitel tillägnas Helly Skoglund, den mest betydande
personen genom de 70 åren.
Ett konsttryck i 200 exemplar av Olle Gustafssons
oljemålning ”Hösten” är
framtagen för att celebrera.
Tyngdpunkten blir två
veckor i maj med utställning den sjätte ur bland
annat kommunens förnäma samlingar och signaturer som X-et, Mörner och
Lundqvist. Under dagen
förlägger
Landstingets
Resurscentrum Konst ett
seminarium på Royal och
så blir det jazzkväll på Hotell Kramm.
Nionde maj är det jubileumsbankett med kompositören Fredrik Högberg
som toastmaster och Nylands Järn på scenen. Dagen efter anordnas konstauktion på temat ”Tavlera
om”. Privatpersoner som
vill förnya sina väggar ges
chansen att sälja gamla
tavlor, värda minst 1 000
kronor. Upptagningsområdet blir Västernorrland,
Västerbotten samt Jämtland. Och på kvällen, pianobar med Per-Åke Stockberg på Kramm.
Helene Andersson före-
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maj 1945
bildades Kramfors
konstförening.
läser på Royal om konstförfalskningar den 13 maj,
Titti & Erling showar på
hotellet. Redan nämnda
jättekonstverket sågas itu
till mindre tavlor och säljs,
överskottet går till konstverksamhet i skolorna.
Avslutningsvis är det dags
för konstdagarna 15-16 maj,
då amatörer och proffs
ställer ut i konsthallen.
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Ordförande Svante Nilsson
med sin egen 70-årspresent,
en landskapsmålning av Olle
Gustafsson.
Foto: SUSANNHE MELIN

I Ramvik tillverkar vi bergvärme med
UNIK VARMLUFTSTILLSATS.
Installation nyckelfärdigt till fast pris
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Har du redan bergvärme? Vi servar din värmepump!
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