
KORNHALL. Lars Lars-
son är en hejare på att 
bygga och renovera 
båtar.

Det bevisade han inte 
minst på årets Båt-
mässa i Göteborg.

Den 18-årige Surte-
bon vann Kärnsunds 
prestigefyllda båt-
byggartävling och 
belönades med 15 000 
kronor för sin insats.

Lars Larsson går tredje året 
på Orust Båtbyggarutbild-
ning. På lov, helger och andra 
lediga dagar arbetar han extra 
på Randviks Båtsnickeri, som 
har sitt säte alldeles intill 
Kornhalls färjeläger. Det är 
här som han finslipar sina fär-
digheter som båtbyggare.

– Jag har alltid haft ett stort 
intresse för båtar. När jag var 
barn tillbringade jag stora 
delar av somrarna hos farmor 
och farfar som hade båt. Båt-
livet tilltalade mig redan som 
liten och det har hängt i, säger 
Lars Larsson.

Att arbeta och göra saker 
med händerna är också något 
som attraherar Lars. Av den 
anledningen passar båtbygga-
rutbildningen honom perfekt. 
Att han är en säregen talang 
inom just detta område be-
visade han med eftertryck på 
årets båtmässa. I konkurrens 
med elva jämnåriga kamra-
ter från tre olika skolor, vann 
Lars Larsson första pris i den 
tävling som arrangerades.

– Det kändes lite nervöst 
med alla mässbesökare som 
stod och tittade på. Jag ville 

verkligen vinna, säger Lars.
Tävlingen var uppdelad i 

två moment, ett teoretiskt- 
och ett praktiskt prov. Del-
tagarna skulle som praktisk 
moment bland annat iord-
ningställa ett litet teakdäck, 
såga upp hål och klara av till-
passningsövningar. När allt 
var färdigt gick en jury runt 
och granskade elevernas ar-
beten.

Klasskamrater tvåa
– Jag blev väldigt glad när det 
stod klart att jag hade vunnit. 
Extra roligt var det att grab-
barna som kom tvåa och trea 
var klasskamrater till mig, 
säger Lars Larsson.

Som förstapris erhöll Lars 
diplom, blommor och sist 
men inte minst en check på 
15 000 kronor.

– Jag har inte riktigt be-
stämt vad jag ska göra med 
pengarna, men en del kommer 
jag att spara, säger Lars.

Kanske får vinstsumman 
utgöra en grundplåt den dag 
som Lars Larsson ska byta 
bort sin nuvarande plasteka 
mot en båt modell större.
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Frukostmöte på Hotell Surte!!  Månadens värd är Nordea, som numera ingår 
i Ales FöretagsForum. Nordea har valt att analysera den alltid lika intressanta 
aktiemarknaden. Morgonens föredragshållare är Juha Huhtanen från Nordea 
Private Banking, och förutom analyser och synpunkter så kommer det säkert fram 
ett och annat köp och säljtips. Har ni råd att missa detta tillfälle?

En annan debutant som frukosttalare i FöretagsForum är Ales nya oppositionsråd 
Jan Skog som skall upprätthålla vår stående programpunkt Senaste nytt från 
kommunen.

FRUKOSTMÖTE
FREDAG  23  FEBRUARI  KL 7.00 - 9.00

HOTEL  SURTE

På programmet
Senaste nytt från kommunen!

Jan Skog, oppositionsråd

Synpunkter på aktiemarknadens utveckling,
köp och säljråd!

Juha Huhtanen, Nordea Private Banking

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på frukost 07.00-07.40
Du bjuder på din närvaro!!

Business Region Göteborg arbetar för att stärka 
och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. 
Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som represen-
terar 13 medlemskommuner. Målsättningen är 
att bidra till en stark tillväxt, hög sysselsättning 
samt ett mångsidigt näringsliv i regionen.

Lars Larsson bästa båtbyggare på Båtmässan
– Vann förstapris på 15 000 kronor

Lars Larsson går tredje året på Orust Båtbyggarutbildning. På lediga tid jobbar han extra hos 
Randviks Båtsnickeri ute vid Kornhalls färjeläger. 

LARS LARSSON

Ålder: 18.
Bor: Surte.
Studier: Går tredje året på Orust 
Båtbyggarutbildning. 
Intressen: Spelar bandy i Ale-Surte.
Aktuell: Vann förstapris i den båt-
byggartävling som arrangerades på 
Båtmässan i Göteborg.
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