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Bättre flöde i restaurangen
VÄNNÄS

Bättre flöde i restaurangen och fler gäster
blev resultatet av
utbyggnaden vid Hotell
Vännäs.
– Hantverkarna ska ha
beröm, de har gjort ett
jättebra jobb, säger
Bert-Ove Johansson.
Hantverkare och gäster har
samsats om utrymmet under
utbyggnaden av restaurangdelen vid Hotell Vännäs
under hösten. Men nu är det
klart. Resultatet av utbyggnaden har blivit en ny matsal
med 45 nya platser.

Grävt i gamla delar
– Nu klarar vi mellan 200
och 250 gäster och får ett
bättre flöde i restaurangen,
säger
Bert-Ove
Johansson som driver hotellet

tillsammans med sin syster
Cathrine Jonsson.
Utbyggnaden har inneburit att hantverkarna har
grävt sig in i hotellets gamla
del, men bevarat några av de
gamla tegelväggarna som nu
lyser i rött tillsammans med
det vitmålade träet. Det
gamla ventilationssystemet
har bytts ut. Utbyggnaden
har genomförts med lokala
hantverkare.
– Kändes tryggast så,
tycker Kathrine Jonsson och
Bert-Ove Johanson.
När Bygden mellan städerna är på besök tittar
Kathrine Jonsson ut mot
parken och konstaterar förvånat.
– Någon har stulit en av
våra granar, en gran med
belysning? Så fräckt, säger
Kathrine Jonsson.
PETER KÄRR

Någon
har stulit
en gran
med
belysning
från
Hotell
Vännäs.

Nöjda med utbyggnaden av hotellet är Kathrine Jonsson och Bert-Ove Johansson, ägare av Hotell Vännäs. – Nu har vi fått 45
platser till, sammanlagt kan vi ta in 200-250 personer, säger de.
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Talangfulla hantverkare i SM-kval
UMEÅ

”Tillverka en spegellucka med fanérad
fyllning enligt
ritningen! Ni har sex
timmar på er!”
I förra veckan gjorde
åtta unga finsnickare
upp om två platser i
årets upplaga av yrkesSM.
I Sverige har yrkesmästerskap arrangerats vartannat
år sedan 1995. Deltävlingen i
måndags förra veckan var
den tredje i ordningen på
Dragonskolan, berättar Mats
Spolander, lärare hantverksprogrammet för finssnickeri.
– Vi har skickat ut inbjudningar till alla skolor från
Östersund till Kalix, syftet är
att eleverna ska uppmuntras
att komma ut och visa upp
sig, säger han.

”Jobba smart”
Nervositeten steg bland de
unga snickarna från Umeå,
Skellefteå och Kramfors i
takt med att nyfikna åskådare och nogräknade domare
cirkulerade i lokalen.
– Det här var det svåraste
jag sett, det klarar jag aldrig,
säger Marcus Jonsson, 17 år
från Ådalsskolan Kramfors,

Daniel Jonsson, 19 år, Ådalsskolan, Kramfors. Klarar du det här? – Nej, det tror jag inte, säger
Foto: FREDRIK BJÄRNESAND
Daniel och klurar på sin ritning.
och suckar tungt över tävlingsritningen.
– Det viktiga är inte att
jobba snabbt utan smart,
säger domaren Benitha
Lindgren, som inte bara
granskade sågsnitt och skarvar utan även poängsatte de
tävlandes arbetsmetodik och
säkerhetstänkande.
Efter sex timmars grubblande och gnetande var det

till slut Emil Granberg, 20 år,
anställd på SSC Öhns snickeri i Umeå, som drog längsta
strået.

Tänker efter före
– Att prestera under tidspress är alltid en utmaning.
Jag deltog i yrkes-SM för två
år sedan också och hade lärt
mig vikten av att tänka efter
en extra gång innan man

påbörjar ett nytt moment.
När det är tävling finns det
inget utrymme för att göra
fel, säger Emil.
Andra finalplatsen kneps
av Tobias Eliassson, 17 år,
elev på Dragonskolan, som
ställde upp för första gången.
– Jag har alltid tyckt om att
snickra och träslöjd var mitt
favoritämne redan i lågstadiet. Det häftigaste med det

här yrket är att man får skapa
något, säger Tobias.
Den 24-25 januari är det
regionfinal i Falun och i slutet av maj går SM-finalen av
stapeln i Malmö, med cirka
300 unga representanter
inom allt från snickeri, svetsning och billackering till IT,
design, trädgårdsanläggning
och omvårdnad.

– Inom en femårsperiod
behöver länets träindustriföretag rekrytera cirka 1 100
personer, på grund av pensionsavgångar och tillväxt
inom branschen.
FREDRIK BJÄRNESAND

VM hägrar

 Yrkes-VM, World skills
competition, är en tävling där
cirka 800 tjejer och killar
under 23 år tävlar i cirka 40
olika yrkesgrenar, inom teknik-, industri- och servicebranscher.
 Deltagarna kommer från
cirka 40 medlemsländer och
tävlingen beskrivs som ett
sätt att för svenska ungdomar
att mäta sin yrkesskicklighet
med
övriga
världen.
Samtidigt är mästerskapet en
möjlighet att skapa kontakter, utbyta kunskaper och
erfarenheter samt utveckla
yrkesutbildningarna länder
emellan.
 I årets Yrkes-VM i London tog Sverige fyra medaljer, i trädgårdsanläggning,
omvårdnad, mekatronik och
billackering. Nästa YrkesVM är 2013 i Leipzig.
Källa: yss.se

Därefter hägrar en plast i
svenska yrkeslandslaget och
nästa Yrkes-VM i Leipzig
2013.
– Yrkestävlingar är särskilt
vanligt i södra Europa, och
ända sedan 1950-talet arrangeras
världsmästerskap,
säger Henrik Smedmark från
tävlingsarrangören Trä- och
Möbelföretagen, TMF.
Henrik Smedmark berättar att yrkestävlingar kommit att införas för att råda bot
på stagnerat yrkeskunnande.
– Detta är ett sätt att få unga
hantverkare att sikta högre
och vilja utveckla sin skicklighet, säger han.

Rekryteringsprojekt
Yrkestävlingen är även ett
sätt att marknadsföra ett
framtidsyrke,
berättar
Benitha Lindgren som leder
ett rekryteringsprojekt i
länet.

Yrkes-SM

