4

NYHETER ARBOGA

Blixthalkan
slog till
ARBOGA. Vi sjutiden på
onsdagsmorgonen drabbades vägarna runt Arboga av blixthalka. Under en
timme skedde fem-sex avåkningar, men lyckligtvis
utan några svårare personskador.
Regnet i tisdags kväll
och sedan minusgrader
under morgontimmarna,
gjorde att vägarna runt Arboga frös till.
Värst drabbade var vägarna runt Götlunda. Både
E20 och gamla Örebrovägen var hårt drabbade
och det skedde en rad avåkningar när väglaget mer
liknade en skridskobana.
Även strax före 8.30
skedde ytterligare avåkningar. Tre bilar hamnade
i diket i höjd med Högsjön
på E20 i riktning mot Örebro. Enligt polisen var det
mycket halt på platsen.

Däck stals
från verkstad
ARBOGA. Krisat Bil i Arboga har drabbats av ett inbrott. Tjuvarna tog sig in
i det inhägnade området
genom att klippa upp ett
stängsel.
Väl inne stals fyra däck
från en Mercedes-Benz.
Höger framruta till bilen
krossades också vid inbrottet.

91-årig dam
bestulen
i bostaden
ARBOGA. Det var redan i
augusti som den 91-åriga damen fick påhälsning
av en person som utgav sig
komma i från bostadsbolaget Bovista.
Vad damen inte kände
till var att fler personer tog
sig in i bostaden när hon
satt och pratade i köket.
Nyligen har anhöriga reagerat efter att ha noterat
att guldföremål försvunnit
från bostaden.
Den äldre damen är bosatt i Vilstaområdet och
märkte inte att saker stals
från lägenheten i samband
med besöket i somras.

Inbrott
i friggebo
ARBOGA. En gräsklippare,
fyra fiskespön och en fiskelåda stals från en friggebo i Röfors någon gång
mellan söndagen den 25
september och måndagen
den 10 oktober.
Det var i måndags som
ägaren upptäckte att det
varit inbrott.
Det totala värdet för varorna är 9 000 kronor.
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YOU får unga
ur arbetslöshet
Carl Wester fick arbete på Saab under YOU-projektets
första omgång. ”Jag ångrar inte att jag hoppade på”.
VÄSTRA MÄLARDALEN. Carl
har fått förlängt på Saab
i Arboga och Alexander
jobbar på Getrag i Köping.
Två av alla ungdomar som
tog chansen och hakade
på praktikprojektet YOU,
vars mål är att arbetslösa
ungdomar ska bli mer anställningsbara.
Ni kanske känner igen honom
från kassan på Coop Konsum?
Kolsvakillen Carl Wester har
ända sedan han gick ut gymnasiet för tre år sedan haft en rad
olika jobb. Senast inom handeln.
– Jag började arbeta direkt efter studenten på ljuteriet i Kolsva. Sedan flyttade jag till Arboga
och jag jobbade på Coop Konsum ett år innan jag började på
ICA Supermarket när de öppnade i stan, berättar Carl.
I år hamnade han en sväng
hos Arbetsförmedlingen men
fick ganska så snart höra om
YOU-projektet – ett projekt som
gav 13 ungdomar i Västra Mälardalen chansen till praktik
hos ett företag och med en egen
mentor.
– Jag tyckte att det lät jättekul
när Arbetsförmedlingen ringde och frågade om jag ville ställa upp.
GANSKA SÅ SNART fick Carl gå på
arbetsintervju hos Saabs logostikavdelning där Björn Håkansson arbetar som avdelningschef.
Björn har dessutom fungerat
som mentor sedan i april.
– Vi hade intervju med tre
personer och försökte hantera
det som en vanlig anställningsintervju, berättar Björn Håkansson.
Valet föll på Carl som gjorde
så bra ifrån sig att Saab valde
att bryta praktikprojektet och ge
honom ett sommarjobb.
Efter sommaren har han fått
förlångt.
Såväl Carl som mentorn Björn
tycker att det har fungerat bra
från allra första början.
– Det har fungerat jättebra
och jag har alltid kunnat fråga
om det varit något, säger Carl
som inte ångrar att han hakade
på YOU-projektet.
– Det gör jag verkligen inte
och det var kul att de kontaktade mig. Det måste betyda att de
trodde på mig.
EN ANNAN KILLE som gav sig in i
YOU-projektet i våras var Alexander Pettersson från Köping.
Han jobbar numera på Getrag i
Köping.
Även Alexander fick jobb redan innan praktiktiden var över.
Det var när Manpower annonserade ut tjänster som Alexander sökte och fick napp.
– Alexander har varit väldigt

TRIVS PÅ JOBBET. Carl Wester har hand om en helt egen lagerdel, vilket innebär mycket eget ansvar. Något
som han trivs bra med.
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■ YOU-PROJEKTET

Nio av tio gick
vidare till arbete
eller studier
Samuel Strömgren om YOU:s
succé i Västerås.

lyhörd, engagerad och lätt att
lära ut. Sedan är det viktigt att
nämna att han gjort allt själv för
att få jobb. Han sökte själv jobb
och var på anställningsintervju
när Proffice sökte personal här,
berättar Marie Hurtig som fungerat som mentor åt Alexander.
ÄVEN UNDER HÖSTEN och vintern
kommer fler unga att få chansen
att prova på YOU-projektet. Ar-

NÖJD. Samuel Strömgren.
betat med att matcha unga med
passande arbetsgivare är redan
i gång inför den andra omgången av YOU – ett yrkesorienterat
projekt som ser ut att falla ut väl
även i Västra Mälardalen.

KRISTOFER
STRÖM
kristofer.strom@ingress.se
■ 0589-857 11

YOU startade i ja- Under 2011 är
nuari i KAK med
målet att 200
8 arbetsgivare
ungdomar får en
och 13 platser.
bättre väg till
YOU appliceras i
jobbet via YOU
tio kommuner.
Ett systerproSammanlagt har
jekt till YOU, ArYOU en dialog
betsmarknadsmed cirka 300
kunskap – ett
arbetsgivare i
nytt ämne i skoVästmanland
lan, startar unoch Sörmland
der 2011 för
Hittills har cirka
att de närms150 ungdomar
ta tre åren pravarit ute i YOU
ta yrkesorienteNio av tio av de
ring och arbetsungdomar som
marknad med
har genomfört
28 000 skoleYOU i Västerlever, och deras
ås efter fyra omföräldrar, i Västgångar har gått
manland från år
vidare till jobb
4 till sista året
eller studier
på gymnasiet.

