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Eka Chemicals 
informerar om 
kontaktgrupp

Annons

Eka Chemicals AB, 445 80 Bohus

Tisdag 24 april 2007 
träffades för elfte gången 
kontaktgruppen som skapats 
för att befrämja kontakten 
mellan Eka Chemicals i Bohus 
och de kringboende. Dessa 
representerades av Raimo 
Axelsson, Helge Castell och 
Paulus Tomsic. Eka Chemicals 
(Eka) representerades av Göran 
Andersson och Jan Pettersson.

Efter inledande diskussion om 
föregående möte och synpunkter på 
Ekas verksamhet informerades om 
följande aktuella förändringar:
 - Kromasilverksamheten skall 
  byggas ut med nya laboratorier.
 - Byggnationen av 
  dagvattenreningsverket har 
  startat.   
 - Ekas centrala avloppsreningsverk 
  skall byggas ut med bättre  
  slamavskiljning. 
Jan informerade om hur 
projektet demonteringen av klor-
anläggningarna fortgår. Bl. a har 
de höga skrotpriserna gynnat Eka 
ekonomiskt. Arbetet har pågått enligt 
plan utan några större missöden. 
Projektet skall vara klart i dec 2007.

Nästa möte:
Nästa möte blir tisdagen 22 april 
2008 kl 18:30 hos Eka Chemicals i 
Bohus. Vi planerar bl.a. att informera 
om miljöprojektet dagvattenrening. 
Omkringboende som är intresserade 
är välkomna. Anmälan till Göran 
Andersson tel 031 587000 vxl. 
Email: goran.andersson@eka.com.

TA KONTROLL ÖVER
HÅRET

Transplantation med mikro- och minigrafer
med en helt ny metod som ger dig upp 
till 17.000 nya hårstrån, vid samma
behandlingstillfälle.

Ring idag för gratis info och konsultation

046-13 83 60 el. 046-13 08 55

EKEROT & SILWER 
Leg. läk. Medlem i Sv. Läkarförbundet

Skiffervägen 19A, 224 78 Lund

STRÖM. Ove Gustavs-
son på Gösta Eric-
son AB har utnämnts 
till ”Årets Företagare 
2007”.

Priset delades ut av 
Företagarna i Lilla Edet 
i samband med Edet-
mässan, som arrang-
erades i Strömshallen 
den gångna helgen.

– Verkligen jätteroligt! 
Det känns som om man 
har fått betalt för allt 
slit som man har lagt 
ner, säger Ove Gustavs-
son till Alekuriren.

Utmärkelsen Årets Företaga-
re har delats ut sedan 1985 av 
Företagarna i samarbete med 
Sveriges kommuner. Därför 

är också cirka 230 av landets 
kommuner delaktiga i arbe-
tet kring Årets Företagare. I 
Lilla Edet har nomineringen 
skett i samråd med Företags-
centrum.

– En viktig uppgift för Fö-
retagarna är 
att synliggöra 
entreprenö-
ren och män-
niskan bakom 
företaget. Det 
är också vik-
tigt att skapa en positiv syn 
på företagsamheten och upp-
muntra enskilda företagare, 
som framgångsrikt utveck-
lar företag, säger Birgitta
Janzon, ordförande för Fö-
retagarna i Lilla Edet.

– Goda förebilder stimu-
lerar andra att våga starta, 

driva och utveckla sitt före-
tag i god entreprenörsanda. 
Välmående företag leder till 
tillväxt och nya arbetstillfäl-
len, något som vi alla vill ha, 
tillägger Birgitta Janzon.

Ove Gustavsson fick beske-
det om 
att han 
blivit
Årets
Före-
tagare
för en 

månad sedan, men fick vänta 
med att ta emot utmärkelsen 
till Edetmässan.

– Det är skoj att få upp-
märksamhet. Det finns många 
duktiga entreprenörer i kom-
munen och av alla dem så väljs 
jag ut, det är naturligtvis he-
drande, säger Ove Gustavsson 
som fick mottaga en glasstaty-
ett, diplom och blommor.

Motiveringen lyder: ”Efter 
27 år i branschen och efter 
övertagandet av Gösta Er-
icson AB har Ove Gustavs-
son visat stor handlingskraft 

och entreprenörsanda genom 
att utveckla företaget till ett 
framgångsrikt handelsföretag 
inom elektronik, trädgårdma-
skiner, cyklar och mopeder. 
Han har lyckats bygga upp 
och förvalta ett gott renom-
mé med en trogen kundkrets 
från hela vår region.

Ove har också ett stort 
engagemang för vår kom-
muns utveckling, bland annat 
genom sitt mångåriga arbete 
som ordförande i Svensk Han-
dels lokalförening, vidare som 
styrelseledamot i Företags-
centrum och ledamot i Cen-
trumutvecklingen.

Ove är genom sin ny-
satsning ett gott föredöme 
för andra företagare i vår 
kommun, då han har vågat 
satsa kapital och tid för att ut-
veckla sitt företag i fin entre-
prenörsanda och enligt god 
affärsmannased.”

Ove Gustavsson på Gösta Ericson AB utsågs under Edetmässan till Årets Företagare 2007 i Lilla Edets kommun.
Foto: Allan Karlsson
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Ove Gustavsson ”Årets 
Företaggare 2007”

Produktionsutvecklare  
- skärande bearbetning, 80 KY-poäng

”efterfrågas av 
arbetsgivare 
för att fylla ett 
verkligt behov 
på arbetsmark-
naden”

Sök
senast
9 maj

Produktionsteknik är länken 
mellan konstruktion och 
produktion. En produktions-
utveckare måste kunna 
kommunicera idéer och 
lösningar med personer på 
olika nivåer inom tillverkningsindustrin. 
Utbildningen kommer därför att ge dig 
kunskaper om produktion, ekonomi, 
kvalitet, arbetsorganisation, ledarskap 
samt erfarenhet av att arbeta i projekt-
form.

Vill du veta mer - www.larcentrum.org 
eller ring 0520 - 49 73 44 

– Tilldelades priset i samband med Edetmässan

>> Goda förebilder stimulerar 
andra att våga starta, driva 
och utveckla sitt företag i 
god entreprenörsanda <<


