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Personal i Ludvika
skickades hem

Inför påskhelgen rådde
upprörda stämningar
bland Vattenfallspersona-
len på Ludvikakontoret i

Kasttjärnsparken efter att
de hastigt blivit hemförlo-
vade. Men efter påskhel-
gen var personalen tillba-

ka sedan facken Unionen
och Vattenfall kommit
överens om att pågående
projekt ska slutföras.

360 anställda
Bakgrunden till persona-

loro ochVattenfallsmärkli-
ga agerande är ett press-
meddelande den 14 april.
Vattenfall informerade då
att man i juni säljer bland
annat sina tekniska kon-

sultenheter, till exempel
Ludvikakontoret, till fins-
ka Pöyry, som i sin tur pla-
cerar konsulterna i nybild-
ade bolaget Swedpower
AB. Avyttrade enheterna
omfattar 360 anställda vid
22 kontor. Ambitionen är
att såmånga anställda som
möjligt ska följa med över
till Swedpower AB.
Men på Ludvikakonto-

ret kan så många som 25

anställda vara på väg att
lockas över till norska
konkurrentenNorconsult,
som aktivt påstås vara ute
för att värva personal i
den turbulens som råder.
Norconsult AB är med
1 750 anställda redan stora
inom vattenkraft i Norge
och vill utvidga sina kon-
sulttjänster inom vatten-
kraft, samhällsplanering
och projektering i Sverige.

Vård och omsorg kompetens-
höjer personliga assistenter

Valborgskonsert i Cassels

Kursen är förlagd till
Brunnsvik och genomförs
vid åtta tillfällen. Utbild-
ningen är obligatorisk och
ingår som en del i Ludvika
kommuns värdegrundsar-
bete med visionen ”En
trygg vardag med egen
makt”.
– När man ger personlig

assistans är värderingar
och förhållningssätt A och
O för brukaren, det behö-
ver vi alltid påminnas och
samtala om, säger enhets-
chef Anna-Karin Mässing.
– Jag hoppas att utbild-

ningen kommer att stärka
de personliga assistenter-
nas fantastiska förmåga at

utöva sitt yrke re-
spektfullt, säger områdes-
chef Cecilia Vestergaard.
Uppföljningar i ämnet

kommer att ske vid arbets-
platsträffarna. Kursleda-
ren Susanne Sundberg har
stor erfarenhet av person-
lig assistans och några av
frågorna som diskuteras

är: Vad är personlig assis-
tans? Vad förväntas avmig
som personlig assistent?
Hur påverkar jag som per-
son min arbetssituation
och min brukare? Hur för-
håller jag mig till min bru-
kare och dennes familj och
vänner? Vad innebär re-
spekt i mitt arbete?

För Saxdalens Manskör
blir konserten i Cassels en
aning speciell då det blir
exakt på dagen trettio år
sedan som kören gjorde
sitt allra första
framträdande någonsin,

vilket skedde i Saxdalen
vid brasan. Längtan till

landet eller ”Vintern rasat
ut” fannsmed på repertoa-
ren vid första framträdan-
det och gör så även denna
gång, och tillsammans
med musikkåren så blir
det förstås en hel del sång
och musik i vårens och
sommarens tecken.
Publiken kommer också

att får flera tillfällen att
sjunga med i vår- och som-
marsångerna. På pro-
grammet står även sång
och musik ur ”musikaler-
nas musikal”, Les Mise-
rables av Claude-Michel
Schönberg.
Sångsolisten Thomas

Björnhager, som under
hösten och vintern med
framgång gjort rollen som

baron von Trapp i suc-
céuppsättningen av musi-
kalen Sound of Music på
Maxim i Borlänge, kom-
mer att sjunga Peter Jö-
back låten, ”En sång om
oss”, Benny Anderssons
”Fait accompli”, Olle
Adolphsons ”Trubbel”
med flera.

Thomas Björnhager är so-
list och ska sjunga bla
Benny Anderssons ”Fait
accompli”. FOTO PRIVAT

GRÄNGESBERG
På lördag eftermiddag
(valborgsmässoaftonen) är
det dags för en riktig vår-
konsert i Cassels i Gräng-
esberg med Ludvika Mu-
sikkår och Saxdalens Man-
skör. En tradition som nu
genomförs för 17:e året i
rad. Sångsolist är Thomas
Björnhager från Saxe utan-
för Söderbärke.

LUDVIKA
Personal på Vattenfalls konsultenhet i Ludvika fick före
påsk med omedelbar verkan lämna mobiltelefoner, pas-
serkort och uppmanades gå hem. Anledning; att Vatten-
fall anade att de pratade anställningar med norske kon-
kurrenten Norconsult istället för att följa med till finska
Pöyry som Vattenfall sålt konsultenheter vid 22 kontor
till, skriver Dalarnas tidningar.

LUDVIKA
Vård- och omsorgsnämn-
den satsar på kompetens-
höjning för personliga as-
sistenter. Under april-maj
kommer cirka 130 person-
liga assistenter att utbil-
das en heldag i ämnet As-
sistera för livskvalitet.

torsdag 28 apr i l 2011

Boksläpp
i Ludvika
LUDVIKA
Författaren Marianne Ce-
dervall. Västerås, besöker
Ludvika bibliotek den 3
maj klockaqn 17 och be-
rättar om sin senaste bok
Spinnsidan.

Marianne Cedervall är
född i Halla där pappa var
pastor, men när hon var
tre flyttade familjern till
Stockholm. Somrarna har
tillbringats på Gotland,
där hon som vuxen byggt
om ett kapell i Ala till som-
marbostad. När hon inte
skriver så jobbar hon med
personalfrågor i Svenska
kyrkan i Västerås stift.
Hon har gett ut böcker-

na Svinhugg (2009), om en
dramatisk sommar i den
lilla gotländska byn Kajpe
Kviar där tremän dörmed
bara några veckors mel-
lanrum samt Svartvintern
(2010) där byborna i lilla
Kuivalihavaara förbere-
der sig på en vinter i lugn
och ro...
Den tredje och helt aktu-

ella boken (utkommer fak-
tiskt ut just den 3 maj)
Spinnsidan handlar åter
om väninnorna Mirjam
ochHervor som är tillbaks
i den lilla gotlandssock-
nen.
Det är fri entré att kom-

ma till bibblan och lyss-
na@03 Mellis: @01 Bršd 0-
indrag:till Marianne Ce-
dervall när hon berättar
om boken och sitt förfat-
tarskap.

BOO ERICSSON

www.barnfonden.se
tel 040-12 18 85

Bli fadder 
till ett barn
som kan 
förändra 
världen.

Urban Bodare ny
GBI-ordförande
GRANGÄRDE Grangärde-
bygdens Intresseförening,
GBI, har haft årsmöte och
följande styrelse verkar
för året 2011: ordförande
Urban Bodare, vice ordfö-
rande Larseric Selemo,
kassörMats Staffas, sekre-
terare Carl-Erik Dahl-
ström samt ledamöter Evi
Andersson, Eva Tägt-
ström och Ann-Marie Sö-
derlund. Styrelsen söker
frivilliga för att besätta oli-
ka arbetsgrupper för att
genomföra olika aktivite-
ter i Grangärdebygden till
exempel Lucia och jul-
marknad. – Ju fler vi är
desto mer kan vi genomfö-
ra och varje person behö-
ver då inte göra såmycket,
säger Larseric Selemo.

Jernhusen har en öppen
nominering där alla in-
bjudna (cirka 500 stycken)
till deras årsstämma kan
komma in med förslag
samt att Jernhusen även
kan nominera internt.
Priset tilldelas en per-

son eller ett företag som

gjort något extra för rese-
nären, något som bidrar
till resenärens trivsel och
trygghet. Jernhusen nomi-
nerar två till tre perso-
ner/företag varje år och i
år blir det tredje året som
priset delas ut. Tidigare
pristagare har varit Café
Jernvägen i Sala och Carl-
Olof Mossberg på BT-buss.
De nominerade som inte
får själva priset får ett he-
derspris.
Priset kommer att delas

ut i samband med Jernhu-
sens årsstämma torsdagen
den 28 april i Stockholm.

Ludvika Resecentrum nominerad till Årets Resenärsvän
LUDVIKA
Fastighetsägaren av bland
annat järnvägsstationer
Jernhusen delar årligen ut
ett pris till ”Årets Rese-
närsvän” och i år har Lud-
vika Resecentrum blivit
nominerad.

Efter möte med informa-
tion om försäkringar och
den förestående vårresan
dracks kaffe och såldes lot-
terier. Grängesbergs 20-
mannakör underhöll med

härlig sång, plus att N-G:s
enmansband spelade. Kvar
av vårprogrammet är vår-
kaffet i stugan och gökotta.
Senare i sommar blir det
surströmmingsfest.

PRO:s sista vårmöte

Kaffekommittén hos PRO Gonäs-Blötberget hade klätt
ut sig till påskkärringar, Anita Odén, Eva-Britt Almqvist
och Berit Netzell. FOTO LENNART ODÈN


