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Arbetsförmedlingens Lena Lundkvist återkommer till årets
utökade jobbmässa på Ådalsskolan. Ifjol upplyste hon Jim
Bengtsson och Patrik Lockner om jobbmöjligheterna i
Europa.
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Temavecka med
en jobbmässa
KRAMFORS. Entreprenörskap löper som en
röd tråd genom hela
gymnasieskolan.
Måndagen den 10 mars
inleds Ådalsskolans
temavecka som lyfter
det entreprenöriella
synsättet som ger eleverna försprång till jobben. Veckan kulminerar
i en stor jobbmässa.
Under fjolåret var det premiär för jobbmässan som
Ådalsskolan arrangerade
på egen hand. Den här
gången är både kommunens näringslivsenhet och
Arbetsförmedlingen med-

arrangörer vilket innebär
att utbudet breddas.
– Syftet är att eleverna
ska få träffa arbetsgivarna. Vi bjuder in verkligheten istället för att som
annars simulera, säger
rektor Peyman Vahedi.
Vid jobbmässan deltar
ett 30-tal arbetsplatser
från kommunala verksamheter till privata
företag samt Arbetsförmedlingen som kan koma
att hjälpa och stötta eleverna i framtiden. På så vis
kan ett förebyggande arbete påbörjas tidigare för att
förhindra utanförskap.
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Miljonbidrag till kulturmiljöer
KRAMFORS. Länsstyrelsen har beslutat hur
årets första miljoner till
åtgärder i kulturmiljöer
ska användas. Totalt
får länsstyrelsen av
Riksantikvarieämbetet
närmare åtta miljoner
kronor varav hälften
ska förbrukas under
året.
Gudmundrå församling
får 260 000 kronor till
fortsatt upprustning och
tillgängliggörande av den
gamla kyrkoruinen som
byggdes i slutet av 1100-talet. Barsta kapellag får
9 600 kronor för att tjära
om fiskekapellet.
Köja-Marieberg lokalhistoriska förening får
100 000 kronor för fortsatt
skötsel av Kulturreservatet i Marieberg. Vidare
får länsstyrelsen 20 000
kronor för röjning vid Styresholm i Prästmon.
En miljon kronor går till
att åtgärda fornminnen,
exempelvis Häxberget i
Kyrkdal.

Barsta kapell uppfördes i
mitten av 1600-talet och är
i mycket gott skick. Åtgärdspengarna ska användas till omtjärning.
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Murberget i Härnösand beviljas 250 kronor
till antikvarisk granskning i projektet Skog och
historia. Länsbiblioteket
får 16 700 kronor för det
läsbefrämjande projektet
Vargbröder.
I Örnsköldsviks kommun berörs Ulvön där
kapellaget får 325 000
kronor till ett nytt turistcentrum och museum. Helena Byström får
100 000 kronor till föreställningen Blånagla vid
Husumfabriken.
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Green Cargo i Långsele läggs ned
LÅNGSELE.

Drygt 20 anställda berörs när godstågföretaget Green Cargo
lägger ned i Långsele.
Orten blev en av de platser
som företaget lämnar av
lönsamhetsskäl.
40-talet orter försvinner
ur Green Cargos nätverk
när det statliga transportbolaget ska spara. Fortsättningsvis kommer 320
platser på 300 orter att
ingå i bolagets nätverk. I
januari varslade bolaget
om uppsägning av 600 personer, en fjärdedel av alla
anställda.

På Green Cargo i Långsele
arbetar i dag 19 fast anställda lokförare, en gruppchef
samt 2-3 extrapersonal.
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Helena Toss med dottern Nadya bakom kassan på Bidraget som hjälper flyktingar i Västsahara.

Hjälpverksamheten
NÄSÅKER. Second hand-butiken Bidraget
ligger centralt i Näsåker, och här kan fyndas
bra och billiga kläder eller fylla på sitt lager av
ekologiska och rättvisemärkta produkter som
te, kaffe, choklad, nötter och frön. Butiksförsäljningen är bara en del av verksamheten – det
huvudsakliga syftet med Bidraget är att hjälpa
flyktingarna i Västsahara med ordentliga kläder, och även kunna bidra med ekonomiskt
stöd till olika projekt i Västsahara.
Bidraget drivs av Sollefteåbygdens biståndsgrupp,
och de har nu huserat i Cen-

trumhusets lokaler i många
år. Själva föreningen startade för mer än 25 år sedan, då

i mer blygsam skala.
– Jag började 1989, och då
hade vi en insamlingsdag
och en loppis per år, berättar Helena Toss som är en
av dem som ansvarar för
Bidragets verksamhet, och
för dagen står i butiken med
dottern Nadya. Arbetet är
förstås helt ideellt.

Sollefteå

biståndsgrupp

har ett tätt samarbete med
Emmaus i Gävle, och föreningen Praktisk Solidaritet,
vars verksamhet till stor del
består i att stötta de västsahariska flyktinglägren.

Sedan Marockos ockupation för mer än 30 år lever
Västsaharas ursprungliga
befolkning i vidsträckta
flyktingläger i Algeriet,
och de är helt beroende av
beroende av bistånd för sin
överlevnad.
– Framförallt behövs det
barnkläder och barnskor,
berättar Helena.
– Men även vuxenkläder,
det är kallt på natten, fortsätter hon.

De insamlade kläderna kom-

mer dels från de boende i
Näsåker med omnejd som

