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LO släpper
krav om
arbetsrätten
LO:s ordförande KarlPetter Thorwaldsson
uppger att han är beredd att släppa alla
krav på att förändringar i arbetsrätten
ska tas genom politiska beslut.

I stället ska LO driva
frågorna i en förhandling med Svenskt Näringsliv om ett nytt huvudavtal.
–Någon ny jobbpakt kan det inte bli,
den sprack i tisdags när
Svenskt Näringsliv sade
nej. Men jag ser andra
möjligheter, säger Thorwaldsson.
LO:s styrelse ska på
tisdag diskutera vad som
kan göras för att få i gång
förhandlingar om ett
huvudavtal med Svenskt
Näringsliv.
Petter Thorwaldsson

tolkar finansminister
Anders Borg som att
han är beredd att lägga
förslaget om lärlingsprovanställningar på is,
vilket LO-ordföranden
välkomnar. Den tolkningen avfärdas dock
som ”fria fantasier” av
Folkpartiledaren Jan
Björklund.
– Regeringen är överens om att lärlingsprovanställning ska införas
under denna mandatperiod, säger han.
(TT)

Två olyckor
med vilt
på fredagen
■ Vid 16.50 på fredags-

kvällen kolliderade en
personbil med ett rådjur
på länsväg 950 i höjd
med Västergransjö. Omkring 20 minuter senare
inträffade samma sak på
Ulvviksvägen i Älandsbro. I båda fallen avvek
djuren från platsen och
eftersöksjägare utkallades. Inga personer kom
till skada.

Historieläraren Jan Larsson under en lektion på estetiska programmet på Ådalsskolan där han sätter drogproblematiken i ett historiskt sammanhang.

FOTO: ERIK ÅMELL

Gymnasieelever
kartlägger droger
KRAMFORS

Pulvercity, myt eller
verklighet.
På Ådalsskolans estetiska program har eleverna i veckan bland annat ägnat sig åt att analysera begreppet som
hävdar att det florerar
ovanligt mycket droger
i Kramfors. Tema droger har för övrigt präglat lektionerna vid hela
skolan då problematiken
kring narkotika, alkohol
och andra droger på olika sätt vävts in i den ordinarie undervisningen.

Tidningen Ångermanland
hälsade på under en historielektion med estetiska
programmet då läraren Jan
Larsson anlade ett historiskt
perspektiv på ämnet droger.
– Vad påverkar synen
på droger under olika tidpunkter? Ofta betraktas en
drog enbart som positiv när
den kommer, medan det
negativa uppmärksammas
först senare.
Eleverna har i olika grupper belyst drogämnet från
skilda utgångspunkter.
Man har gjort intervjuer på
behandlingshemmet Sol-

gläntan, talat med polisen,
gjort ett personporträtt på
en ung före detta missbru”Ofta betraktas en
drog enbart som positiv när den kommer,
medan det negativa
uppmärkasammas
först senare.”
kare, talat med personal
på ungdomsmottagningen
och mycket annat.
– På Solgläntan fick vi
veta hur behandlingen går
till och om tolvstegspro-

grammet. Men man tyckte inte att det var mer droger i Kramfors än i andra
lika stora städer. Det tyckte
inte heller polisen, berättar
Tora Isberg.
Att droger är mycket mer
än vad man i allmänhet
brukar tänka på har tydligt
framkommit. Kaffe och te
är två vardagliga och mera
oskyldiga exempel. En annorlunda variant är den så
kallade Barbiedrogen, en
substans som tas med spruta eller nässpray för att bli
brun utan sol. Att medlet
medför diverse oönskade

biverkningar tycks inte bekymra användarna som ofta
återfinns i kändisvärlden.
Resultatet av estetiska
programmets kartläggning
kommer att presenteras i
deras magasin ”Why”. Vid
tidningsmakeriet har eleverna fått träna text- och
bildproduktion och grafisk
form. Magasinet läggs även
ut som e-tidning på skolans
hemsida.
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Ny båttur mellan Norrfällsviken och Ulvön
NORDINGRÅ

Nystartade företaget
High Coast Sea satsar på
båttrafik mellan
Norrfällsviken och
Ulvön. Dessutom ska
man ordna skärgårdsturer i Höga kusten
speciellt anpassade för
funktionsnedsatta. Inom
tre månader räknar
företagets ägare med
att vara i gång med
båtcharter.

Det är Höga kusten-företa-

garna Agne Säterberg och
Stefan Nilsson som slagit
sig samman i det nya företaget. De driver sedan tidigare Agma forntid och äventyr respektive Hicoast-Gokart. Vid ett besök på en
båtmässa för ett knappt år
sedan råkade de se en båt av
märket Fred 25 open. Båten
är byggd med en rysk patrullbåt som förlaga, kräver
endast ett vattendjup på 40
centimeter och har anpassats för funktionsnedsatta.
Två båtar har införskaf-

fats för totalt 2,4 miljoner
kronor, varav ett investeringsstöd från länsstyrelsen täcker halva summan.
I slutet av april eller början av maj räknar Agne Säterberg att vara i gång med
båtchartertrafik i skärgården. Det kan handla om arrangemang för fiske, sälsafari eller andra upplevelser för alla intresserade.
Det speciella med båtarna
är dock handikappanpassningen.
– Det får plats tolv per-

soner i varje båt, eller minst
tio rullstolar. Det finns tidigare inga sådana här båtar
efter Norrlandskusten, säger Agne Säterberg.
Från den 17 juni och in i
första veckan i augusti ska
företaget köra tre dagliga
dubbelturer mellan Norrfällsviken och Ulvön. Man
siktar bland annat på att
locka golfintresserade ögäster som snabbt vill ta sig
till banan i Norrfällsviken.
ERIK ÅMELL

High Coast Sea ska under sommarens högsäsong göra dagliga
turer mellan Norrfällsviken och Ulvön. Till skillnad från bilden
ska båten även ha ett heltäckande kapell.

