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LILLA EDET. Lilla Edet 
fortsätter att utbilda 
juniorföretagare.

Utbildningen pågår 
för fullt runtom i kom-
munen under Ulf Wet-
terlunds ledning.

– Det är motiverade 
ungdomar som verk-
ligen växer med upp-
giften, säger Ulf till 
Alekuriren.

Ett 20-tal elever, ungefär lika 
många killar som tjejer, från 
årskurs 7 och 8 från Ting-
bergsskolan, Strömskolan och 
Fuxernaskolan, deltar i utbild-
ningen Juniorföretagarna. Det 
sker på frivillig basis efter skol-
tid och i studiecirkelform.

– Jag är projekt- och stu-
dieledare på uppdrag av Stu-
dieförebundet Vuxenskolan. 
Utbildningen sker i samarbete 
med det lokala näringslivet 
och grundskolan i Lilla Edets 
kommun, säger Ulf Wetter-
lund.

Lokaltidningen hälsade 
på i SV:s lokaler i onsdags 
eftermiddag där ungdomar 
från Fuxernaskolan var sam-
lade för den fjärde av totalt 

sju utbildningstillfällen. Den 
här gången stod utformning 
av reklamblad, visitkort och 
hemsidan på dagordningen.

Meningsfullt sommarlov
– Att starta egna företag kan 
med god utbildning och prak-
tisk handledning vara en möj-
lighet till ett meningsfullt och 
inkomstbringande sommar-
lov. Lokala företagare bistår 
som handledare och ger goda 
råd och idéer, säger Ulf Wet-
terlund.

En som vet att Juniorföreta-

garna kan generera sysselsätt-
ning är Kristoffer Regnsäter, 
som genomförde utbildningen 
i fjol med gott resultat.

– Jag startade upp ett eget 
företag under namnet KR 
Fastighetsservice. Jag fick 
en väldigt god respons. Jag 
erbjöd enklare snickeriarbe-
ten, utomhusarbete i form av 
gräsklippning med mera. Det 
har gått över förväntan och 
verksamheten fortskrider, 
berättar Kristoffer.

– Genom att tidigt erbjuda 
ungdomar möjligheter att 

utveckla ett entreprenöri-
ellt tänkande skapar vi också 
framtidens företagare och 
entreprenörer, betonar Ulf 
Wetterlund och tillägger:

– Min roll är att verka som 
inspiratör, kundmötet får 
ungdomarna klara av på egen 
hand. Jag har tagit del av ett 
antal affärsuppgörelser och 
därigenom fått många aha-
upplevelser. Ungdomarna är 
väldigt kreativa och framåt.

Rikard Lindén, Andreas 
Överfors och Johan 
Svenungsson är alla fast 

beslutsamma om att starta 
egna rörelser till sommaren. 

– Jag och Rikard kommer 
att arbeta ihop, men ändå ha 
två separata bolag. Jag ska 
inrikta mig på trädgårdsarbete 
medan Rikard ska erbjuda 
konditorivaror, förklarar 
Rikard Lindén.

Fantastiska bakverk
– Jag har alltid tyckt om att 
baka, förklarar Andreas och 
visar samtidigt upp bilder på 
ett par fantastiska bakverk.

– Tårtor är roligt, men det 

brukar mest bli kakor som jag 
gör.

Johan Svennungsson har 
också sin verksamhetsinrikt-
ning klar för sig.

– De som behöver hjälp 
med sin dator ska kunna vända 
sig till mig.

Det strålar framtidstro i 
ögonen på ungdomarna och 
Ulf Wetterlund bara njuter.

– Ungdomarna är vår fram-
tid och det är härligt att få leda 
en sådan här positiv grupp 
elever, avslutar Wetterlund.

JONAS ANDERSSON

Juniorföretagare utbildas i Lilla Edet
– Unga entreprenörer med stor framtidstro

Juniorföretagare som ser positivt på framtiden. Kristoffer Regnsäter, Johan Svenungsson, 
Rikard Lindén och Andreas Överfors tillsammans med studieledare Ulf Wetterlund. 

Projekt- och studieledare Ulf Wetterlund visar upp den bok 
som ligger till grund för utbildningen av kommunens junior-
företagare.

LILLA EDET. Nätverket 
för en ansvarsfull vind-
kraftsutbyggnad i Lilla 
Edet har hittills arbetat 
genom spontana kon-
takter.

Nu har man istäl-
let bestämt sig för att 
bilda en förening som 
ska vara en lokalgrupp 
till riksorganisationen 
Svenskt Landskaps-
skydd.

– Tisdagen den 9 juni 
håller vi årsmöte på 
Ceciliagården på Ström. 
Vi vet att det finns 
många sympatisörer 
ute i samhället och 
som förhoppningsvis 
kommer på detta möte, 
säger Ingrid Gustavs-
son, en av initiativta-
garna.

Lilla Edets kommun håller på 
att göra en vindkraftsutred-
ning som ska bli ett tillägg till 
översiktsplanen. Om nuvarande 
ansökningar från vindkraftsbo-
lag för mer än 40 vindkraftverk 
bifalls, utöver de 25 tillstånd 
som redan finns, så skulle det 
innebära att Lilla Edets tätort 
får vindkraftverk både i öster 
och väster om tätorten och i 
hela Hjärtumsområdet.

– Få inser hur stora de är och 

vilken stor påverkan på vyn i 
samhället de skulle ha. Det för-
hållandevis lilla vindkraftverket 
som står på Prässebergen idag 
är 90 meter högt. De planerade 
verken kommer att bli 150-170 
meter höga jättar och place-
ras ut längs hela bergskanten i 
väster. Det blir svarta snurrande 
silhuetter i kvällssolen och för 
att varna flygplan sätts röda 
eller vita blinkande ljus. Ett flip-

perspel längs hela horisonten i 
väster är vad det blir, suckar 
Helena Carlson.

Föreningsregi
Nätverket för en ansvarsfull 
vindkraftsutbyggnad, som snart 
övergår i föreningsregi, är inte 
emot vindkraft i sig, men vill att 
utbyggnad ska ske på fabriks-
områden eller på andra platser 
där inte orörd natur och rekrea-

tionsområden tas i anspråk.
– De stora vindkraftsutbygg-

nader som planeras i Lilla Edet 
skulle innebära en oerhörd 
påverkan på landskapsbilden, 
men det skulle också innebära 
att fina naturområden kommer 
att bli industriliknande områden 
med buller, rörliga skuggor och 
ljusstörningar. Dessutom till-
kommer kraftledningar mellan 
varje verk och till ställverk, 

transformatorstationer och så 
vidare. Ska vi inte värna den fina 
miljö som vi har i vår kommun? 
Ska vi verkligen bygga bort det 
som många invånare uppskattar 
mest av allt, nämligen livsmil-
jön? Jag är verkligen bekymrad, 
säger Ann-Britt Svensson.

Ekonomiska vinnare
En vindkraftsutbyggnad har 
ekonomiska vinnare, men också 
förlorare. Vinnare är å ena sidan 
vindkraftsbolagen och inte 
minst markägarna, som med 
bra vindlägen kan få 100-150 
000 kronor per år för varje vind-
kraftverk. 

– Vad man inte tänker på 
är de villaägare som får se sina 
fastighetspriser sjunka utan att 
få kompensation, säger Helena 
Carlson.

På årsmötet i Ceciliagården 

om två veckor hoppas nätver-
kets eldsjälar att många kom-
muninvånare ska sluta upp och 
visa  sitt stöd.

– Vi har redan en interims-
styrelse som jobbar för hög-
tryck, så man behöver inte 
stanna hemma med rädslan för 
att bli invald i en styrelse. Ju fler 
medlemmar vi blir desto tyngre 
väger vår röst, säger Ingrid 
Gustavsson.

Hur blir ni bemötta av kom-
munpolitikerna?

– Jag vill påstå att vi har en 
väldigt bra kontakt med kom-
munens politiker och tjänste-
män. De tycker att det är bra att 
vi finns och de lyssnar på oss, 
avslutar Maire Rekonen.

Nätverk övergår till att bli förening
– Vindkraftsutbyggnaden hotar livsmiljön

Eldsjälarna som jobbar i nätverket för en ansvarsfull vind-
kraftsutbyggnad i Lilla Edet. Från vänster: Ingrid Gustavs-
son, Ann-Britt Svensson, Helena Carlson, Maire Rekonen 
och Lars Gustavsson. Tisdagen den 9 juni övergår nätver-
ket till att bli en förening. Årsmötet hålls på Ceciliagården 
på Ström.
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