
LILLA EDET. Morgon-
dagens entreprenörer 
håller på att utbildas. 

Initiativtagare är Ulf 
Wetterlund, som under 
sex tillfällen i vår ska 
drilla ett tiotal sjunde-
klassare från Fuxerna-
skolan att bli hobbyfö-
retagare.

– Det här är en vida-
reutveckling av upp-
finnartävlingen ”Påhit-
tet” som jag ansvarade 
för under ett tiotal år, 
säger Wetterlund.

Boken ”Juniorföretagare” 
ligger till grund för den stu-
diecirkel som Ulf Wetterlund 
leder i regi av Studieförbun-
det Vuxenskolan, i samarbete 
med Fuxernaskolan och Före-

tagscentrum.
– Det här främjar företag-

samheten och då vill vi från 
Företagscentrums sida vara 
med och stötta projektet eko-
nomiskt. Det är morgonda-
gens en-
trepre-
nörer 
som jag 
får chan-
sen att   
träffa i  
studie-
cirkeln. 
Jag måste också ta tillfället i 
akt att rosa Ulf som gör ett 
beundransvärt jobb, säger 
näringslivssekreterare Kjell 
Hermansson.

Sex träffar ska genomföras 
i Studieförbundet Vuxensko-
lans lokaler, innan ungdomar-
na kan titulera sig som hobby-
företagare.

– Vi hjälper eleverna att 
starta ett eget företag, som är 
befriad från så kallad f-skatt-
sedel. Ungdomarna blir dess-
utom försäkrade under tre 
sommarmånader, juni, juli 

och augus-
ti, berättar 
Ulf Wet-
terlund.

Tanken 
är att ung-
domar-
na ska ges 
möjlighet 

att tjäna egna pengar under 
sommarlovet. Istället för att 
söka jobb hos näringsidkare i 
kommunen kan de ha ett hob-
byföretag och därigenom er-
bjuda sina tjänster.

– Det är ingen hemlighet 
att det råder brist på som-
marjobb i kommunen. Då 
kan detta vara ett sätt för 

ungdomarna att få tjäna lite 
egna pengar under ledighe-
ten. Det kan ske genom för-
säljning av olika saker alterna-
tivt att man jobbar åt andra, 
säger Ulf Wetterlund.

Bengt-Åke Gustafson, 
Lödöse Energi, Sven Karls-
son, Gekå Byggnadsvaror, 
och Thomas Löfström, 
Edets Värdshus, kommer att 
fungera som mentorer för 
ungdomarna under deras ut-
bildning.

– Det är etablerade företa-
gare som kommer att vara ett 
gott stöd för deltagarna. De 
är måna om kommunen och 
har ett fint vi-tänkande, säger 
Kjell Hermansson.

Kristoffer Ekström är en 
av de sjundeklassare från Fux-
ernaskolan som lät sig attra-
heras av studiecirkeln ”Juni-
orföretagare”.

– Jag tyckte det lät skoj. 
Det känns bra att kunna göra 
något vettigt på sommarlovet 
istället för att sitta hemma 
framför datorn, säger Krist-
offer.

Kristoffer och kompisen 
Robin Sahlén har funderat 
ut två olika affärsidéer.

– Vi ska hyra ut arbets-
kraft till företag, om de skulle 

behöva hjälp om någon exem-
pelvis är sjuk. Sedan har vi en 
tanke om att sälja jordgubbar, 
rensa rabatter, klippa gräset 
eller tvätta bilar. Vi har tänkt 
att vända oss både till kom-
munen och till privatperso-
ner, säger Kristoffer.

Det råder ingen tvekan 
om att det finns många före-
tagsamma ungdomar i Lilla 
Edet.

– Hobbyföretagare utbildas i Lilla Edet

I LILLA EDET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Kristoffer Ekström och 
Robin Sahlén är två av del-
tagarna i studiecirkeln ”Ju-
niorföretagare”, som Studie-
förbundet Vuxenskolan ar-
rangerar i samarbete med 
Fuxernaskolan och Företags-
centrum.

Ulf Wetterlund är den som leder utbildningen av de blivande 
hobbyföretagarna i Lilla Edet.

Morgondagens entreprenörer 
ser dagens ljus
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Frukostmöte

Stor Frukostbuffé

Active Health & Fitness (Friskvård)

Tillväxt i Göteborgsregionen 
och Lilla Edet

(Business Region Göteborg, Märta Bergfors)

Kommunchefen har ordet
Johan Fritz informerar och svarar på frågor

Anmälan senast 12 maj till 
kjell.hermansson@lillaedet.se

15 maj kl 07.30 Edet Värdshus

för företagen i Lilla Edets Kommun

>> Det är ingen hemlighet att 
det råder brist på sommarjobb 

i kommunen. Då kan detta 
vara ett sätt för ungdomarna 

att få tjäna lite egna pengar <<

TACKför att ni 
bidrog till en väl genomförd 
Lilla Edet Mässa 2008!
Sponsorerna Boström ICA Supermarket, 
Elkedjan Jonsons El AB, Gösta Ericson AB, 
Lilla Edets kommun, LEIFAB, TTELA samt 
Stenungsunds Renhållning AB, 
Lilla Edets Buss och 
Solberga Schakt o Planering.

Storslagen natur. 
Smultronställen. Livet runt 
omkring oss. Hjälp till att 
bevara vår natur och miljö 
för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen eller stöd 
vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som före-
tag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

Upptäck. 
Upplev. 

Utforska.

*

* Stickande brännässlor


