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Whisky
bättre
investering än
guld

Fick nytt jobb tack vare omställningsföretag

EKONOMI. Sällsynta whisky-

FÖRLORADE JOBBET. Tack vare god hjälp av handledare på jobbet.se ﬁck Andreas Sköldehammar snart ett nytt jobb som säljare på Verisure.
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Andreas fick hjälp
att söka nytt jobb
Nu har han lyckats få sitt drömjobb
2014 blev Andreas Sköldehammar varslad från sitt
företag LKV Frakt där han
jobbat i tio år med att leverera kvällstidningar mellan
Akalla i Stockholm och
Västerås.
VÄSTERÅS. LKV Frakt förlo-

rade en anbudsgivning och
därmed blev Andreas upp-

sagd i maj 2014, men jobbade vidare till sista augusti.
Av sin gamla arbetsgivare
fick han höra talas om Trygghetsfonden TSL dit många
svenskar är anslutna och där
man kan få hjälp att hitta ett
nytt jobb med hjälp av ett
omställningsföretag. Därefter började jobbsökandet.
– Jag tror jag sökte mellan

15–20 jobb och jag var på tre
anställningsintervjuer. Jag
fick ett tillfälligt jobb att köra
budbil, säger Andreas.
Andreas ansökte om
omställningsstöd och fick
hjälp av handledare på jobbet.se.
– Jag hade kontakt med
två handläggare. Jag fick
hjälp med hur man ska skri-

va ett CV sen hände mycket på jobbsökarfronten. Jag
fick hjälp med att skriva om
mitt gamla CV och det var till
stor hjälp. Det nya CV:t var
det som gjorde att jag fick
komma på intervju hos Verisure, säger Andreas.
Han fick jobbet som säljare på Verisure där han nu
arbetar med att sälja brand-

och inbrottslarm till privatpersoner. Och han stortrivs.
– Så här i efterhand är jag
glad att jag blev uppsagd för
det gav mig nya möjligheter.
Det är skönt att slippa tunga
lyft och tidiga morgnar då
jag tidigare började jobba
klockan tre på morgonen.

BÖRS. Vid stängning i går

hade OMXS-index rasat 4,3
procent. De ledande Europabörserna föll också kraftigt.
På den nordiska marknaden
backade Köpenhamns C20index mest, 5,4 procent, det
största raset i indexets historia. Även på Oslobörsen föll
index över 4 procent.
De viktigaste indexen på
Wall Street i USA hade efter

några timmars handel gått
ned över 2 procent.
Nedgången i Stockholm
var bred. Samtliga storbolagsaktier landade på
minus med konjunkturkänsliga verkstadsbolag
i front.
Allra sämst gick Assa
Abloy som efter sin kvartalsrapport rasade med 9,8
procent sedan ledningen
aviserat sämre utsikter på
tillväxtmarknaderna.
Flera verkstadsbolag dök
ordentligt, bland dem stålföretaget SSAB som tappade 7,2 procent.
Fingerprint Cards åkte
som vanligt jojo på börsen

Nedgången
i Stockholm
var bred. Samtliga
storbolagsaktier
landade på minus
med konjunkturkänsliga verkstadsbolag i front.

men under gårdagen
hängde den med de övriga
storbolagen ned i källaren.
Aktien backade 7,2 procent.
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Företag växer
och öppnar
ﬁlial i Västerås
ME Maskin
och industriservice, med
huvudkontor i Norrköping,
expanderar och öppnar i
mars en filial i Västerås, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
– Vi ser en ökad efterfrågan för helhetslösningar inom underhåll och produktförsäljning, vilket också
kräver lokal närvaro. I och
med etableringen i Västerås
kommer vi nu kunna erbjuda de industriella aktörerna
i Västerås med omnejd detta, säger vd:n Magnus Eklöf.
VÄSTERÅS.

MAGNUS WESTBERG

LIZA PERGEMAN

Börsen rasade över 4 procent
Stockholmsbörsen föll
kraftigt, präglad av den oro
som svepte över världens
börser i går. Förnyad oro
över tillväxtutsikterna
i världsekonomin har
blossat upp igen.

sorter kan vara en bättre
investering än guld, rapporterar den brittiska tidningen
The Guardian. I fjol steg det
ledande råvaruindexet för
whisky, Rare whisky Apex
1000, med 14 procent, samtidigt som guld tappade 10
procent i värde under 2015.
Tidningen skriver att
marknaden för sällsynta
whiskysorter skjuter i höjden – under förra året omsatte handeln sammanlagt 9,6
miljoner pund, jämfört med
7,6 miljoner pund året innan.
Analytikern Andy Simpsons säger att sällsynt whisky just nu är en säker investering.
–Samtidigt som det går att
ifrågasätta hur länge omsättningen kommer att fortsätta öka, vet vi säkert att dessa
sanna rariteter bara kommer att bli ännu sällsyntare, säger Simpsons till tidningen.

Miljardorder
från USA
till ABB
EKONOMI. Kraft- och automa-

DRYGT 4 PROCENT. Stockholmsbörsen föll kraftigt i går.
Foto: Bertil Ericson/TT

tionskoncernen ABB har fått
en order från elkooperativet Great River Energy i USA
värd cirka 130 miljoner dollar (cirka 1,1 miljarder kronor).
Great River Energy har
beställt en uppgradering av
en befintlig så kallad högspänningsförbindelse, som
ska överföra 1 000 megawatt
mellan Underwood i North
Dakota till Buffalo i Minnesota, USA.
Avståndet mellan orterna
är cirka 70 mil, enligt ABB.
TT

