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Nu har Västmanland
och den franska regio-
nen Champagne-
Ardenne skrivit under
på att de ska sam-
arbeta med bland
annat turism och när
det gäller olika utbild-
ningar för ungdomar.

I onsdags eftermiddag anlän-
de franska politiker och tjäns-
temän till Västerås för att
bland annat titta närmare på
vad länet kan erbjuda turister
från sin region. Så småningom
ska de visa upp sevärdheter
som kan locka västmanlän-
ningar till deras område.

Torsdagen ägnades åt det
turistdragande världsarvet
Engelsbergs bruk, Sala silver-
gruva ochmedeltidskvarteren
i Arboga. På programmet i går
stod information om utbild-
ningar och besök på tre gym-
nasieskolor och högskolan.

Fullmatademed synintryck
och fakta avslutades dagen
med en högtidlig ceremoni
med Frankrikes ambassadör
Jean-Pierre Lacroix närvaran-
de. Ulla Persson, ordförande
i Västmanlands Kommuner
och Landsting, och Jean-Paul
Bachy, president för Region-
rådet i Champagne-Ardienne,
skrev under ett samarbets-
avtal i Röda rummet i Stads-
huset. De närmaste två åren

kommer avtalet att gälla.
– Till att börja med, sedan

får vi se hur det utvecklas, sa
Jean-Paul Bachy.

– Vi är båda för ekoturism
och vi vill utveckla ett sam-
arbete mellan gymnasiesko-
lor och olika utbildningar i
våra två regioner, sa Ulla Pers-
son.

– Att upptäcka ett land är
att även besöka landsbygden,
Frankrike är inte bara Paris
och Sverige är inte bara Stock-
holm. Vi finns bara två tim-
mar bort från varandra med
direktflyg från Skavsta, tillade
Jean-Paul Bachy.
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Fransk visit för samarbete

Gäster och värdar. Jean-Paul Bachy, president för regionrådet i Champagne-Ardenne, och Ulla Persson, ordförande Västman-
lands Kommuner och Landsting skrev under avsiktsförklaringen. Roland Daverdon, vice president i regionrådet och Elizabeth
Salomonsson, vice ordförande i VKL bevittnade. FOTO: MARGARETA ANDERSSON

Sveriges mest sålda värmepump.
En bevingad klassiker.

CTC EcoAir värmepump för luft/vatten • Ny design – men fortfarande
lika effektiv och omtyckt av installatörerna • Upp till 70 % besparing
• Energyflex – koppla på andra värmekällor.

ctcvarme.sectcvarme.se

Gå in på

ctcvarme.se/biobi
ljett

och boka besök för e
n

värmepumpskalkyl.

Du får två biobiljetter

för besväre
t!

ARBOGA VVSHUSET GRÖNBERGS RÖR 0589-61 18 02 ENKÖPING GUSTRON EL & VVS 0171-346 20 GRILLBY GRILLBY RÖR 0171-47 07 00 NORBERG NORBERGS VVS-SERVICE 073-572 21 29

SALA SILVERSTADENS RÖR 070-582 69 16 SKINNSKATTEBERG KJELLINS EL 070-617 48 59 SURAHAMMAR AG RÖR 0220-302 50 VÄSTERÅSMÄLARDALENS BRÄNNARSERVICE 070-664 75 50,

NYA RÖRBOLAGET ISRAELSSON & CO 021-38 04 30, VVS-RÖR 021-14 75 20 ÖSTERVÅLA GRÄSBO RÖR 0292-230 90, ÖSTERVÅLA VVS 0292-711 60

”Att regionerna under en
tvåårsperiod ska samarbeta
om bland annat ungdoms-
utbyte i yrkes- och lärlings-

utbildningar, turism och ut-
byte av erfarenheter inom
ungdoms- och jämställd-
hetsfrågor.”

Detta innebär samarbetet


