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Kristoffersson
KULTUR. S14

Sittande
konst intill
Fågelmannen
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45
utrikes fadda tickjobb i Arvika
under november månad. Och
trenden är att allt fler nyanlända
kommer i jobb allt snabbare.
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Vargjakti
Norge - men
inte i Sverige
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Valfjälletfår
garanti
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[Varförfirarvjjul
i Sverige? Jag

har under detta år
funderat mycket på
det."

Grinchen

VÄDER .316
Mulet men uppehåll.

Någon minusgrad.
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klar för WTCR
RALLYCROSS/RACING. Johan Kristoffersson har
vunnit rallycross-VM två år i rad. Men nu byter han
bana.

Under 2019 deltar han i stället i det världsomspän-

nande racingmästerskapet WTCR med teamet Sébas-
tian Loeb Racing.

- Jag ser väldigt mycket fram emot WTCR, säger
Kristoffersson. SPORT • S17

ARVIKA. Josef in Andersson mäter istrycket
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ARVIKA. Positiv trend i Arvika

Allt fler nyanlända får jobb
INTEGRATION. Tre år efter den
stora flyktingströmmen till Sverige får
allt fler nyanlända jobb. Både sub-
ventionerade och osubventionerade
anställningar, l Arvika-Eda är trenden
positiv, enligt sektionschef Olle Öberg
på arbetsförmedlingen i Västra Värm-
land.

Under hösten 2016 kom 4
500 personer i månaden till
Arbetsförmedlingens eta-

bleringsuppdrag, ett två-
årigt program för att lotsa
nyanlända in på den svenska
arbetsmarknaden. Kulmen
nåddes sommaren 2017, då
var det närmare 77 000 del-

tagare.

Sedan dess har antalet

deltagare minskat.
Det minskar på invand-

ringen, det tunnar ut, enligt

Olle Öberg.
- Den stora utmaningen

nu är att hålla kvar dem i Ar-

vika. Trenden är att de nyan-
lända söker sig till större stä-
der. Arbetskraften behövs i

mindre städer då det väntas
stora pensionsavgångar och
det finns behov av nyan-
ställningar.

Fler i jobb
I Arvika är trenden att fler
får arbete. Det är fortfa-

rande så att de subventio-
nerade anställningarna do-
minerar och kommunen är
den största arbetsgivaren.

Men Arbetsförmedlingen
ser en tendens att den pri-
vata sektorn anställer fler

och fler utrikes födda. Det
gäller alla branscher, men
framför allt handel, service
och tjänster.

- Arbetslösheten för utri-

kes födda förra året i Arvika
var 23,8 procent och i dag 19
procent. Totalt i Sverige var

fjolårets arbetslöshet 6,2
procent och i dag 5,1, det är

extremt lågt så utvecklmgen
är positiv.

Varför flyttar de
härifrån?

- Arbetsmarknaden vill ha

folk och i de större städerna
finns större utbud, samt
att det kanske inte finns
något som håller dem kvar.

Många har också ett nätverk
med släkt och vänner som

lyckats på annan ort som
lockar.

Många är unga
I Arvika fick 130 stycken

personer nytt jobb i novem-
ber via Arbetsförmedlingen,
varav 45 stycken var utrikes

födda.
- Det går allt bättre. Re-

sultaten inom etablermgs-

uppdraget för nyanlända
har förbättrats varje år se-

dan vi fick uppdraget. Fler
än någonsin får nu jobb el-
ler börjar studera säger Olle
Öberg.

Språket är motorn
Många av de nyanlända
söm kommit på senare år är

unga. Drygt två tredjedelar
av dem som är inne i etable-
ringsprogrammet är under
40 år.

- Motorniniarbetsmark-

nåden är språket, med språ-
ket menar vi tal och skrift
för näringslivets säkerhets -

grejer och instruktioner.
Det är viktigt att vi fortsät-
ter att utveckla vårt sam-
arbete, så att fler kan ta del

av vuxenutbildningen. Ute

drygt hälften av deltagarna
saknar gymnasieutbUdnmg
som ofta krävs på svensk ar-
betsmarknad.

Hur jobbar ni?
- Vi arbetar väldigt tätt med
bland annat med kommu-

nen. Vi har ju också jobbat
mycket tillsammans med
Volvo med något som vi
kallar Arvika modellen som
varit bra och där många

också sen fått anställningar
på Volvo. Vi har också job-

båt med Thermia på samma
sätt och det har också givit
bra resultat

Tommy Grenhage

tommy.grenhage®
arvikanyheter.se

ARVIKA. "Vi vill veta hur isen beter sig"

Klarar flytbryggan trycket från isen?
Isens kraft är omta-

låd. Nu mäter Arvika
kommun istrycket inför
ett eventuellt tillska-
pande av en bryggång
mellan Olssons Brygga
ochSågudden.

Går allt som det ska, ska en

bryggång - en flytbrygga -
anläggas mellan hamnplan
vid Olssons Brygga och Så-

gudden med tänkt byggstart
hösten 2019. Bryggan blir
en rekreationsmöjlighet för
Arvikaborna med chans till
fiske med mera samtidigt
som den blir en fästpunkt
för de skärmväggar som
ska monteras och som ska
minska påverkan av fosfor i
Kyrkviken.

- Byggs bryggan är den
tänkt att bli ett positiv till-
skott för Arvikaborna, ett
tillskott som ska under-

lätta när man vill ta sig från
hamnen tiU Sägudden. Den

blir därmed också en del av
hamnutvecklingen, säger
Josefin Andersson, utred-

ningsingenjör på Arvika
kommun.

Enslinje
Mätningen går till så att man
sätter ut reglar längs enslin-

jer. En enslinje är lika med
en Imje genom två punkter i
naturen. Totalt finns tre lin-

jer i detta projekt, vilka har
ett mellaamm av tio meter,
mellan varje regel är det se-

dan 25 meter.
- Sedan kontrollerar vi hur

rakt reglarna står, vi gör en
kontroll varje vecka, för att

se om de ändrar sig på grund
av isen. Hittills har reglarna

Utredningsingenjör Josef in Andersson, Arvika kommun, är med och mäter istrycket i Kyrkviken inför ett eventuellt byggande av en flytbrygga mellan

Sågudden och hamnplan vid Olssons Brygga. Mätningen sker med hjälp av reglar längs enslinjer, tre linjer ingår i mätningen. FOTO: HANS ÅKE HENRIKSSON

inte flyttat sig på grund av
istrycket.

- Reglarna är annars ned-

bänkade i bottensedimentet
och är mellan 4,80-3 meter

långa. Snittdjupet i området
är drka två meter.

Idén att undersöka is -

trycket inkluderat att mäta

isdjupet kommer inte från
Arvika kommun men väl
från flera leverantörer av

bryggor, det är nämligen
inte givet att en tilltänkt
flytbrygga i detta område
klarar istrycket.

- Leverantörerna säger att

det är svårt att veta i förväg,

att varje plats är unik med
varierande förhållanden. Vi
gör utredningen för att få
veta mer.

Tillstånd
Förhoppningen är dock
att bryggan kan komma
till stånd. För att formellt

möjliggöra detta har Ar-
vika kommun ansökt hos
mark- och miljödomstolen

om att få uppföra flytbryg-
gan.

- Vi tror den kan bidra tUl
att Arvikaborna får ökade
möjligheter att ta del av
Kyrkviken. Nu vill vi dock

veta hur isen beter sig för att

finna ut om det är lämpUgt
att ha en flytbrygga eller inte
i det här området.

Hans-Åke Henriksson
0570-714413
hans-ake.henriksson@

arvikanyheter.se


