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Hussein Mohammed, Daud Mire, Moustafa Abdi och lbrahim Abokar jobbar iDals-Eds kommuns skogslag och röjer i skogen. De är alla från Somalia - och älskar att
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jobba utomhus i kylan.

Dals-Ed. När skogsarbete och integration möts

''

Vi älskar vårt jobb''

Sedan juli i fjol jobbar Hus
sein Mohammed, Mostafa
Abdi, Daud Mire och lbrahim
Abokar i Dals-Eds kommuns
skogslag.
Hela kalla vintern har de
röjt i skogen utan att klaga
en enda gång.
- Fryser man så får man ju
bara jobba hårdare, säger
lbrahim Abokar.

från Somalia och började jobba
för skogslaget efter att ha gått
en utbildning hos det lokala fö
retaget Svensk Skogsservice. Jag
tycker att allt har fungerat jätte
bra - de är otroligt arbetsvilliga
och härliga att ha att göra med.
Nu löper projektet ut den siste
april, jag hoppas att det förlängs,
säger Lennart Wettergren.
Grabbarna har bland annat
röjt ett stort område tallskog in
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alltså
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"Det är ett bra och spännande jobb, jag trivs verkligen", säger
Hussein Mohammed om att jobba i skogen.
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