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Så slipper
du vänta på
lönen för
sommarjobb
Den som ska sommarjobba och inte
har koll på papperen
kan få vänta på delar
av lönen till nästa år.

Att sommarjobba är ett
sätt för många att tjäna
pengar när behovet av
arbetskraft är stort.
Men har man inte
koll på sina papper kan
man få vänta på delar av
pengarna till nästa år.
Nu går Skatteverket ut
med en uppmaning till
alla som ska sommarjobba att fylla i en blankett på myndighetens
hemsida.
Blanketten ska sedan
överlämnas till arbetsgivaren där den berättigar den som tjänar mindre än 18 700 kronor att
slippa skatt.
Räknar man med att tjä-

Näsåkersbor missnöjda
med planerad vindkraft
■Politiker håller med om behovet av ny översiktsplan
SOLLEFTEÅ

Protester mot och synpunkter på den planerade vindkraftsutbyggnaden i Näsåkersområdet
har en längre tid strömmat in till samhällsbyggnadsnämnden.
Nu senast är det Näsåkers lokala råd som
kräver att ingen vindkraftutbyggnad sker i
områden som har stor
betydelse för människors rekreation och på
fritidsområden.

I vindkraftprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden utanför
Omsjö i Näsåker planeras
drygt 200 vindkraftverk
inom ett område av cirka

70 kvadratkilometer. Verken kommer att vara upp
till 210 meter höga och blir
därmed de högsta i Sverige.
Omsjö är ett gammalt och
mycket populärt fritidshusområde och bland de
boende är oron stor för att
utbyggnaden ska förstöra
landskapsbilden och dessutom påverka miljön vad
gäller buller och ljus.
Såväl fast boende som fritidsboende har tidigare
hört av sig med kritiska synpunkter. Nu har bygdens lokala råd gjort detsamma.
”Detta område är Sollefteå kommuns största fritidsområde. Att nu genom vindkraftutbyggnad göra detta

rekreationsområde till ett
industriprojekt på denna
nivå motsätter vi oss starkt”,
skriver lokala rådet.
Samhällsbyggnadsnämnden har nu svarat på skrivelserna och anser att inga tillstånd ska medges eller tillstyrkas i strid mot den fördjupade översiktsplan för
vindbruk som kommunen
antog 2008. I den planen talas bara om 120 meter höga
vindkraftverk.
Från många håll har det under de senaste månaderna också ställts krav på en
ny översiktsplan i Sollefteå kommun. En sådan ska
egentligen förnyas vart fjärde år. I Sollefteå gjordes det

senast 1990. Det finns alltså ingen aktuell översiktsplan. Samhällsbyggnadsnämnden delar helt åsikten
och har faktiskt vänt sig till
kommunstyrelsen eftersom
det är den högre instansen
som ansvarar för detta.
”Vi ser ett akut behov av
att det finns en aktuell översiktsplan. Den ska vara bra
arbetsverktyg för samhällsbyggnadsnämnden och
även visa möjligheter och
riktlinjer för kommunmedborgare och andra intressenter”, tycker nämndens
ordförande Gunder Lidén.
Arbetet med att ta fram
en ny översiktsplan har börjat. En styrgrupp med ledamöter från kommunstyrel-

sen och samhällsbyggnadsnämnden har utsetts. Men
därifrån till en färdig plan
är det långt. Först om två år
räknar man med att den ska
kunna vara klar.
Fram till dess är det den
gamla som gäller och samhällsbyggnadsnämnden poängterar att vid större satsningar på fler än sex vindkraftverk är det länsstyrelsen som fattar beslut om
tillstånd. Etableringarna
måste dock godkännas av
kommunfullmäktige som
har en form av vetorätt.

JÖRGEN
SUNDIN
0620-257 92
jorgen.sundin@allehanda.se

FOTO: KRISTOFFER HELLMAN

na mer så har man ändå
rätt till skattereduktion
vilket kräver att man
kontaktar Skatteverket
för så kallad jämkning.
Den som sommarjobbar helt utan blankett riskerar att beskattas normalt och får i så
fall vänta med delar av
lönen till återbäringen
nästa år.
ERIK SJÖLANDER

Dömd till
fängelse
– återigen
KRAMFORS

En man i 50-årsåldern från Kramfors
kommun har dömts
till fängelse, 1 månad
och 15 dagar, för flera
brott. Domen kommer när han avtjänar
ett tidigare utdömt
fängelsestraff.

Då dömdes han för rattfyllerier, narkotikabrott
och olovliga körningar.
Brottsrubriceringarna
är desamma vid den här
nya domen med tillägget brott mot knivlagen.
Han påträffades med att
bära en kniv då han påverkad vid ett tillfälle.
De nya brotten har be-

gåtts efter det att förra
fängelsedomen föll i november förra året fram
till en bit in i februari i
år.
I ett av de nya narkotikabrott mannen döms
för har vid ett behandlingshem i Härnösands
kommun överlåtit amfetamin till en kvinna som
vårdades där.
TOMAS HAMRIN

Johannes Edman och Daniel Jonsson är de första eleverna vid Ådalsskolan som tagit certifikat för CNC-maskiner respektive maskinkörkort.

Pionjärer bland elever på Ådalsskolan
KRAMFORS

Det närmar sig examen
för massor av elever i
olika skolor i länet.
För Johannes Edman
och Daniel Jonsson i
Kramfors innebär examen något extra – båda
är lite av pionjärer i sin
utbildning.
De kan ståta med ett
par utmärkelser som inte tidigare delats ut på
deras utbildningar.

Daniel Jonsson har tagit ett
”maskinkörkort” i sin utbildning med träinriktning
på industriprogrammet.
– Det innebär att han har
särskilda kunskaper i maskinsäkerhet. Han har gjort
tio teoretiska och sju praktiska prov, berättar hans lärare Magnus Alke.

Förhoppningen är att fler
elever ska följa efter och
att det också ska minska

olycksriskerna för framtida
industriarbetare.
Johannes Edman har
haft en liknande utbildning
som Daniel, men övergick
senare till skärande metall.
– Jag har haft praktik på
Bearbetningscentrum som
slutade med att jag också
fick jobb där, säger Johannes Edman.
Industriinriktade utbildningar med praktik leder
ofta till jobb på praktikplat-

sen, berättar hans lärare
Göran Freed.

Helt släppte Johannes Edman däremot inte kontakten med vuxenskolan där
han gått, utan har nu i vår
även genomfört de tester
som behövs för att få ett så
kallat grönt certifikat för
metallskärande CNC-maskiner.
Att elever och anställda
kan visa upp formella bevis

på yrkeskunnande blir allt
viktigare i framtiden. De
ger också företagen status
i sin marknadsföring. Man
kan visa upp en välutbildad
personal.
– Bland annat på Gerdins
efterfrågas arbetskraft som
kan visa upp certifikat på
CNC-maskiner, säger Göran Freed.
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