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Brott & olyckor
Traktorer slangades
på dieselbränsle

VÄSTRA SKEDVI . En traktor och

en teleporter blev slangade
på diesel natten mellan lör
dag och söndag i trakten av
Västra Skedvi. Tjuven eller
tjuvarna lyckade slanga
totalt 100 liter diesel ur for
donen och ägaren upptäck
te det hela på söndag mor
gon. Stölden av dielsel, till
ett ungefärligt värde av 1 500
kronor, är nu polisanmäld.

Misshandlad
på nya Paus
KÖPING. Tre anmälningar

om misshandel, på två
olika platser i Köping, har
polisen att utreda efter
helgen.

Lustfyllt. Elevernas experimentlusta är stor när de får testa innehållet i de särskilda lådorna. Här är det från vänster Simon Klaasma, Lovisa Staflin, Svante Lund
berg och Agnes Halldén som testar kemilådan i sällskap med Indsutriföreningens ordförande Kent Hahre. 
Foto: Ulf Eneroth

Skänkta lådor ska
väcka nyfikenhet
Långsiktig industrisatsning mot lärare och elever
Fler väntas i år få ett jobb i
regionens industrier enligt
de prognoser som Bbl/AT
förmedlade i går. Samtidigt
pågår inom industrin ett
långsiktigt arbete för att
i framtiden locka till sig
dagens ungdom. Här har
även några skänkta lådor
betydelse.

KÖPING. Lådorna har ett
varierande innehåll kring
olika skolämnen och har
slussats ut till skolorna för
att väcka elevernas nyfiken
het och lust i lärandet.
Inom Industriföreningen
Västra Mälardalen som orga
niserar 17 industriföretag i
Köping, Arboga och Kungsör
finns givetvis förhoppningar
om att just ”deras” lådor har
stor betydelse.
– Vi har därför bestämt oss
för att bidra med ytterligare
25 000 kronor till skolornas
in köp av tekniklådor, säger
Kent Hahre, ordförandei
Industriföreningen Västra
Mälardalen.

Han är övertygad om att det
är väl satsade pengar. Ett
bevis på de skilda lådornas
popularitet fick han i för
ra veckan vid ett besök hos

’’

Lärarna är
viktiga för att
ge barnen en rättvis
bild av industrin.

Kent Hahre, ordförande
i Industriföreningen
Västra Mälardalen
eleverna i ett klassrum på
S:t Olovsskolan. Några av
eleverna i klass 4 B plocka
de fram den senast testa
de lådan – en blå kemilå
dan. Det dröjde inte lång
stund förrän de var inne i sitt
experimenterande.
– Det är roligt.

Deras klassföreståndare Cecilia Felde välkomnar
lådorna i undervisningen,
särskilt som de åtföljs av
tydliga instruktioner:
– Vi lärare får dessutom en
kurs för att lära oss och til�
lämpa innehållet.
Det finns lådor att plocka
fram i de olika ämnena,
men för Industriföreningen
är givetvis tekniklådornas
experimentutrustning sär
skilt väsentliga.
Industrin har ju att konkurre
ra med många andra yrkes
inriktningar om att vinna

”Positivt”. Läraren Cecilia Felde på S:t Olovsskolan ser för
delarna med att låta eleverna ta del av lådornas innehåll.

de ungas gunst. Köping är i
ett historiskt perspektiv en
industristad, präglad och
dominerad av verksamheter
knutna till Volvo. En indu
stri som alltid haft en bas
rekrytering på hemmaplan.
Men tiderna förändras,
och numera är det långt
ifrån självklart att unga går

direkt från skolan och fort
satta studier till att återvän
da till hemstadens ”Volvo
verksamheter” och andra
industrier.
Kent Hahre i Industri
föreningen menar att lärar
na har en viktig roll att spela
i framtidens rekrytering av
industrijobbare:

– Det är inte lätt för lärar
na att förmedla en rättvis
bild av industrin i dag. Hur
många är medvetna om att
industrin erbjuder hundra
tals olika yrkesroller?
För att sprida kunskapen
bjuds lärare i våra trakter in
till studiebesök på industri
er. I höstas var samtliga lära
re från årskurs 6 till årskurs
9 bjudna till studiebesök och
i år är det lärarna i de fem
första årskurserna som får
stifta bekantskap med den
moderna industrin.
Lärarna är värdefulla
besökare för industrierna,
och Kent Hahre är överty
gad om att besöken även är
värdefulla för lärarna.
Ulf Eneroth
ulf.eneroth@bblat.se
0221-36554

■■Trendbrott i förstahandsvalen till gymnasiet
En rad gymnasieprogram
vänder sig till elever som är
intresserade av ett industriellt arbete efter avslutad
skolgång.
I flera år har antalet
sökande till programmen
varit på nedgång, men enligt

Industriföreningen Västra
Mälardalen rapporteras nu
ett trendbrott.
Kent Hahre omtalar att fler
elever än tidigare gjort ett
förstahandsval mot program
med industriell inriktning
inför höstens studier på Ullvigymnasiet i Köping.

Ullvigymnasiet i Köping.

Den första inträffade
under invigningskvällen
på nya nattklubben Paus,
i Hemköpshuset. Inne på
en toalett uppstod bråk
mellan två personer i dry
ga 20-årsåldern.
En person pucklade på
en annan och det sluta
de med en blödande läpp.
Tack vare observanta vitt
nen kunde den misstänk
te gärningsmannen pekas
ut och nu är en polisanmä
lan om misshandel upp
rättad.
Det andra bråket inträf
fade i en trappuppgång på
Tunadalsgatan, där två
personer, 17 respektive 15
år, pucklade på varandra.
Den ena personer gjorde
en polisanmälan om att
han blivit sparkad i bland
annat huvudet. Sedan
gjordes en motanmälan
från den andra personen
med i stort sett liknande
uppgifter. Polisen får nu
försöka redan ut hur det
hela gått till.

Krock i farlig
Arbogakorsning
ARBOGA. Strax efter 12 på

måndagen inträffade en
krock i en av Arbogas farli
gaste korsningar, TulegatanEngelbrektsleden. Turligt
nog blev det inga person
skador. Två bilar kollide
rade mitt i korsningen och
till platsen kallades både
ambulans och räddnings
tjänst. Ambulansen fick åka
därifrån utan någon last,
men räddningstjänsten fick
sanera efter lite utläckt spo
larvätska. De båda förarna
fick promenera från platsen,
medan bilarna bärgades.

Hamnen
Inneliggande fartyg: –
Väntade fartyg: Coral Ivory,
ammoniak från Police, Västanvik, cement från Degerhamn, Envik, cement från
Slite, Trenland, kalksten från
Calais, Östanhav, kol från
Riga.
Vattenstånd: 0.05 m över
medel.

