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LILLA EDET. I förra 
veckan träffade ett 
antal kvinnliga före-
tagare i Lilla Edet 
näringslivsutvecklaren 
Helene Evensen för att 
diskutera starten av 
ett lokalt 

kvinnligt nätverk.
Alla var rörande över-

ens om att ett sådant 
nätverk har en roll att 
spela i kommunens 
näringsliv. 

Den mer officiella 
starten av nätverket 
kommer att hållas nu 
på torsdag. 

En personlig inbjudan till 
denna första nätverksträff har 
gått ut till kommunens drygt 
220 kvinnliga företagare till 
denna första nätverksträff. 

– Då är alla företagsamma 
kvinnor välkomna att ta del 

av mingel och Afternoon tea 
hos Andréns Konditori i Lilla 
Edet. Representanter från 
det kvinnliga nätverket Före-
tagsamma kvinnor på Tjörn, 
Orust och Stenungsund 
deltar och kommer att berätta 
hur de gjorde när de startade 
upp nätverket och vilka för-
delar som medlemmarna 
upplever att de får av att vara 
med. Kvällen  avslutas med 
en färgglad presentation av 
höstens trender för interiör-
målning i våra hus och hem, 
säger Helene Evensen.  

Mål, syfte och form
Under hösten kommer 
arbetsgruppen att jobba 
vidare på frågan om mål, 
syfte och form för nätverket. 
Det övergripande syftet är att 
bilda ett kvinnligt affärsnät-
verk som kan bidra till kom-
petensutvecklingsmöjlighe-
ter, ökad företagssamverkan 
och breddade kontaktnät. Ett 

av de mer långsiktiga målen 
är att öka andelen kvinnliga 
företagare i Lilla Edet.  

– Vad som kommer att 
erbjudas genom nätverkets 
försorg är ännu inte bestämt, 
men frukostmöten, lunch-
möten och inspirationskväl-
lar finns med i planeringen, 
såväl som föreläsningar, 
workshops, utbildningar och 
mentorskapsprogram. Det är 
viktigt att nätverket samar-
betar med andra, lokala och 
regionala aktörer i näringsli-
vet, säger Evensen.   

Ett uppföljningsmöte hålls 
i mitten av november under 
rubriken ”Personlig utveck-
ling”. Då tas nästa steg och 
arbetsgruppen visar ett första 
förslag på hur nätverket kan 
utvecklas ytterligare. Under 
kvällen kommer en konsult 
från SLG Thomas Inter-
national AB. Hon kommer 
att visa hur deltagarna kan 
utvecklas som företagare, 
genom att utgå från delta-
garnas individuella person-
profiler.
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KVINNLIGT NÄTVERK
Arbetsgruppen för Kvinnligt nät-
verk i Lilla Edet består av:
Gunilla Svensson, WeTe Ekonomi & 
Juridik AB
Elisabeth Skålberg, BTB Bokfö-
ringstekniska byrån 

Inga-lill Orbelin, Swedelink 
Agneta E Westin, Sköt om dig 
Anki Elliot, Hudvården i Studio M 
Irene Elmerot, Red. språkkonsulten 
Helene Evensen, näringslivsutveck-
lare Lilla Edet kommun

Avspark för kvinnligt nätverkAvspark för kvinnligt nätverk
Helene Evensen, 
näringsutveck-
lare i Lilla Edets 
kommun.

LILLA EDET. Fuxer-
naskolan får en rejäl 
ansiktslyftning.

En om- och tillbygg-
nad kommer att ske.

Lagom till skolstar-
ten 2010 ska de nya 
lokalerna vara redo att 
tas i bruk.

Med anledning av den nya 
skolstrukturen har kommun-
ledningen beslutat om en 
utveckling av Fuxernasko-

lan. Tankarna för projektet 
beskrevs på den presskonfe-
rens som Bildningsförvalt-
ningen bjudit in till i mån-
dags morse.

– Det har varit väldigt 
kreativa diskussioner. Som 
ordförande i Utbildnings-
nämnden måste jag tillstå att 
det har fungerat oerhört väl 
och vi har haft en bra dialog 
över partigränserna. Vi satsar 
nu resurser på att förbättra 
Fuxernaskolans miljö och 
samtidigt göra den mer funk-

tionell, säger Camilla Wal-
tersson-Grönvall (M).

Nya Fuxernaskolan inne-
bär att det så kallade A- och 
B-huset byggs ihop. Planerna 
gör också att nya öppna loka-
lytor skapas på skolan med 
naturliga mötesplatser för 
elever och personal, anpas-
sade för ett modernt lärande. 
Ritningarna har arbetats 
fram i samarbete med CGC 
Arkitektkontor i Göteborg.

– Vi kommer att få en 
fräsch och pedagogisk skola 

med fina ytor för elever och 
personal. Det blir ljusa och 
luftiga utrymmen, betonar 
Camilla Waltersson-Grön-
vall.

Viktig del
Som ett led i ombyggnaden 
sker också en tillgänglighets-
anpassning.

– Det är en viktig del i det 
här paketet. Noterbart är att 
även idrottshallen kommer 
att handikappsanpassas med 
omklädningsrum på den 

västra sidan, säger kommun-
chef Johan Fritz.

S k o l v e r k s a m h e t e n 
kommer att flyta på som 
vanligt under byggtiden. Ett 
antal tomma utrymmen finns 
att uppbringa och någon 
tillfällig flytt är därför inte 
aktuell.

– Vi har goda erfarenheter 
när vi har byggt om äldre-
boenden i kommunen. Jag 
tror säkert att såväl elever 
som personal kommer att ha 
överseende med lite byggstök 

under några månader när de 
vet vilket gott syfte det tjänar, 
säger Madeleine Dahlgren 
(S), vice ordförande i kom-
munstyrelsen.

Byggstart kommer att ske i 
början av nästa år och allting 
ska vara klart till skolstarten 
2010.
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Camilla Waltersson-Grönvall (M), ordförande i Utbildnings-
nämnden.


