
Lite information från COI inför sommaren!

Nu är semester och ledighet nära! Här kommer lite blandad information om vad som händer i det 
lokala  näringslivet. Vi återkommer direkt efter sommaren med nya datum för soppluncher i höst 
samt övriga aktiviteter. Trevlig sommar!

Vi letar PRAO-platser 

Från och med 1 juli 2018 är det obligatorisk 
PRAO (praktisk arbetslivsorientering) i minst 10 
dagar fördelat på årskurs 8 och 9 eleverna på 
Gullhögskolan i Vårgårda. Samverkan mellan 
skola och näringsliv är en del av skolans 
uppdrag. Praoperioden är för eleverna e
tt utmärkt redskap och ett bra tillfälle att 
pröva på ett yrke samt en lärdom om vad 
arbetslivet innebär. För er företag är 
praoperioden en unik möjlighet att lära känna 
framtidens medarbetare och inspirera elever för 
framtidens yrkesliv och näringslivet 
i kommunen. För många elever är PRAO den 
första riktiga kontakten med ett företag 
och därför en upplevelse som i hög grad 
formar deras syn på yrkeslivet. Därför hoppas 

vi på Gullhögskolan att så många som möjligt vill 
ställa upp för dessa ungdomar, ge dem en positiv 
syn på den arbetsmarknad som Vårgårda 
Kommun har och ge eleverna ett minne för livet 
och att ni som företag troligtvis kan få en god 
medarbetare i framtiden. 

På Gullhögskolan är det Jessica Renko, studie- 
och yrkesvägledaren på skolan som kommer ha 
huvudansvaret för PRAO. Vill ni redan nu anmäla 
ert intresse för att ta emot en PRAO-elev under 
hösten (v41 eller v43) hoppas vi att ni 
hör av er till jessica.renko@vargarda.se eller 
johanna@coi.se

Vad händer på Hjultorp?

Åkericentralen Alingsås har fått tillgång till 
ca 10 000 kvm mark på Hjultorp i Vårgårda för 
etablering av en filial för att komma "närmare" 
kunderna i regionen. Tanken är en obemannad 
verksamhet som i stort erbjuder Åkericentralens 
ordinarie utbud med fokus på uppställning, 

mellanlagring, p-platser och uthyrning av 
containrar för avfall, upplag med mera. 
För tillfället pågår iordningställande av marken.
Genom etableringen hoppas Åkericentralen 
kunna effektivisera sin verksamhet och nå nya 
kunder/affärer. 

Lokal partipolitisk utfrågning den 16 augusti

Företagarna i Vårgårda arrangerar en lokal 
partiutfrågning i samband med Vårgårdamöte. 
Torsdagen den 16 augusti samlar Företagarna 
alla lokala partier för att få klarhet i hur de ser på 
Vårgårda och hur vi ska möta framtiden på bästa 
sätt. Inbjudan kommer inom kort men start 17.30. 
Kvällen är en del av det fina program 

Vårgårdamöte arrangerar där alla Sveriges 
partiledare kommer till Vårgårda, se bifogad fil 
för hela programmet!
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