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n Utbildning | De lär sig entreprenörskap

Senast 4 augusti måste kranföretaget redovisa vad de
har gjort för att förhindra
arbetsplatsolyckor.
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Krav på att
säkerheten
skärps
ramsele Två stora
kranar, på 300 ton
styck, välte och det rann
ner olja i vattnet. Nu
kräver Arbetsmiljö
verket att säkerheten
på Björkhöjdens vind
kraftpark skärps.
I ett tillsynsmeddelande
skriver Arbetsmiljöverket
att BMS Heavy Cranes, som
äger kranarna, måste utreda
olyckorna och se till att de
inte upprepas.
– I ett ögonblick av bristande uppmärksamhet körde en 300-tons kran av vägen. Vi stoppade arbetet
och när en förare gick ur en
annan kran så rullade den
obemannad iväg, säger projektledare Urban Blom från
SSVAB, Statkrafts och SCA:s
gemensamma vindkraftsbolag.
Enligt honom har åtgärder
redan tagits för att förhindra att liknande händelser
sker.
– När vi flyttar stora kranar nu följs de alltid efter av
personbilar eller människor
som går till fots. Vi har också infört stoppblock, så att
kranarna inte kan rulla iväg,
säger han.
Utredningen ska vara inlämnad innan den 4 augusti och ska bland annat ta
upp vad förarna gjorde. En
handlingsplan för att förebygga olyckor ska också redovisas.

Andreas Gabrielsson

Riktigt usel
förfalskning
Kramfors De 300 kronor
en kund fick tillbaka i växel, av en butik i Kramfors
under midsommardagen,
visade sig vara falska. Och
dåligt gjorda dessutom, enligt Kenneth Magnusson
hos polisen i Kramfors.
– Jag begriper inte hur
det gick till. De är riktigt
usla.
Polisen kan ännu inte säga om det var en medveten
handling av butiken att
lämna ut de falska pengarna. Man har inte har fått in
några andra liknande fall
eller rapporter i kommunen.

Sommarlovsentreprenörer på Ådalsskolan tillsammans med sommarlovspedagogen Perra Westin.

Unga entreprenörer
kläcker idéer på lovet
Kramfors På Ådals
skolan har förra veckan
16 sommarlovsentre
prenörer slipat på
affärsidéer. Det är femte
året som aktiviteten
genomförs i samarbete
med Kramfors kom
muns näringslivskontor.
Elever från årskurs ett och
två på skolan har under
sommarlovspedagogerna
Perra Westins och Ingrid
Norbergs ledning tränats
i entreprenöriellt tänkande.
Även egna företagare har

deltagit och berättat om
sina erfarenheter.
En utvärdering av Sommarlovsentreprenörernas
aktiviteter för två år sedan
visade att två tredjedelar av
deltagarna också startade
egna så kallade UF-företag.
Men de kunskaper, erfarenheter och kontakter eleverna får är inte enbart nyttiga
vid företagande.
– Arbetsgivare efterfrågar
också anställda som har
idéer, kan ta initiativ och
har social kompetens, säger
Perra Westin.

Näringslivskontoret ger
alla deltagare ett stipendium på 2 000 kronor som
kan användas för att driva
företag, vilket dock inte är
ett tvång. Bland de företagsidéer som kläckts och utvecklats under veckan finns
en ny app, fotograftjänster
och tryck på t-shirts.

Haben Kisti som går på

naturprogrammet planerar
att dra nytta av sitt matteintresse.
– Jag tänker i höst börja ge
mattekurser till barn som

behöver extrahjälp i ämnet.
Främst riktar jag mig mot
lågstadiet. Jag har varit
i kontakt med rektorer.
Felicia Sehlin på estet/
mediaprogrammet har alltid gillat att rita och måla.
För henne vore det en dröm
att få livnära sig som konstnär, fast hon är medvetet
om att det är svårt.
– Jag har varit i kontakt
med Möbler och hemkultur
och ska ställa ut mina tavlor
där i sommar. Det blir ett
test för att se hur det fungerar att sälja.
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Niklas Hulting på teknikprogrammet kan inte berätta mycket om den affärsidé
han utvecklar, mer än att
det är en konsumentprodukt.

– Det är någonting nytt och

det behöver tas fram en prototyp. Men det är också viktigt att få ett designskydd så
att ingen tar idén.

Text
Erik Åmell
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Kommunens kameror överklagas
Härnösand Det är högst
osäkert om det blir någ
ra webbkameror i Här
nösand. Kameror som
kommunen ville placera
på intressanta platser
i Härnösand.
Datainspektionen har
nämligen överklagat
länsstyrelsens beslut att
godkänna kamerorna.
Tidningen Ångermanland
kunde för några veckor
sedan berätta att Härnösand
återigen fått tillstånd för att
sätta upp kameror i centrum.
Tidigare hade man fått
besked om att detta inte var
tillåtet.
Efter en lång process gav

länsstyrelsen tillstånd.
Länsstyrelsen har godkänt
uppsättandet av sex kameror. De skulle placeras ut på
Härnösand central, på taket
på landstingets kansli,
Nybrogatan i riktning mot
gästhamnen, på Nybrogatan, i korsningen Nybrogatan/Storgatan och på Stora
torget. Länsstyrelsens tillstånd säger att bilderna bara
får visas på kommunens
hemsida.

Dessutom ska bilderna ha

låg upplösning och försämrad skärpa. De får inte riktas
mot uteserveringar eller
entréer och i princip ska det
inte gå att känna igen en
människa på bilden. Till-

ståndet ger heller ingen rätt
att infånga ljud.
Tillståndet gäller inte
leverans av bilder eller
någon lagring av dem. Det
innebär exempelvis att polisen inte skulle ha någon
nytta av kamerorna.
Men trots dessa inskränkningar anser nu Datainspektionen att kommunen går
för långt och överklagar
länsstyrelsens beslut till
förvaltningsrätten. Sedan
får domstolen avgöra om
kamerorna får var kvar eller
om kommunen inte får fota
personer som går på torget
och på andra ställen.

Lennart Lundberg
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En kamera är placerad på konsthallen i Härnösand.
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