
Nominera Årets Företagare i Lilla Edet
 
Vem tycker du ska få utmärkelsen Årets Företagare 2010?
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en presentation 
i Lilla Edets kommun och som genom sitt sätt att vara och driva sitt företag 
är en förebild för andra företagare.

Alla kan nominera
Förslag på kandidater, tillsammans med en kort motivering, 
kan lämnas via mail till 
Willy Bengtsson, Företagarna Lilla Edet:

willy@trigtek.se till och med fredag 9 april.
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GÖTA. Debutåret i STCC 
resulterade i en slutlig 
tolfte plats.

I år siktar Patrik 
Olsson från Göta betyd-
ligt högre.

– Teamet hoppas att 
jag och min stallkam-
rat, Fredrik Ekblom, 
ska vara bland de tre 
främsta.

Efter två års uppehåll från 
motorsporten fick Patrik 
Olsson inför 2009 erbjudan-
det att bli en av två förare 
i Team Biogas.se, som är 
Volkswagens representation 
i den profilstarka och mycket 
uppmärksammade STCC-
serien.

– En fantastisk möjlig-
het som man naturligtvis 
inte kunde tacka nej till. Jag 
har ett treårskontrakt och 
måste säga att jag är riktigt 
nöjd med hur debutsäsongen 
artade sig. Totalplaceringen 
var okej och i en tävling slu-
tade jag tvåa. Dessutom var 
jag den enda föraren som 
lyckades ta mig i mål i samt-
liga deltävlingar, förklarar 
Patrik Olsson.

Patrik Olsson har ett med-
fött motorintresse. Hans 
pappa körde rally en gång i 
tiden och Patrik var bara tre 
år när han fick sin första fyr-
hjuling. 

– Jag körde cross till jag 
var tio år, men det var många 
i min omgivning som drab-

Det rullar på för Patrik Olsson
– Götasonen siktar på toppen i årets STCC-serie

Patrik Olsson gör sin andra säsong i STCC. I fjol blev han tolva. I år är målsättning att 
komma bland de tre främsta.

Patrik Olsson tävlar för Team Biogas.se.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

PATRIK OLSSON
Ålder: 22.
Bor: Trollhättan, uppvuxen i Göta.
Yrke: Racerförare.
Bilmärke: Volkswagen.
Team: Team Biogas.se
Karriär: Renault 5 Cup 2003, Volvo 
S40 Challenge 2004, VW Polo Cup 
2005-06. 

Lilla Edets Roddare 
deltog i Svearodden i 
Waxholm förra helgen. 
I klassen damer junior 
B tävlade Lollo Söder-
ström, som kom på tredje 
plats. I herrar junior B 
kom Viktor Rissanen på 
andra plats och Alexan-
der Wasberg blev trea. 
Sonny Söderström kom 
på tredje plats i HJA.

Tävlingen var den sista 
av vinterns roddmaskins-
tävlingar och Lilla Edets 
Roddare var den klubb 
som samlade ihop flest 
poäng i serien. På sönda-
gen var ungdomarna på 
testläger på Bosön där de 
fick genomgå olika tester 
med Svenska Roddför-
bundet.

❐❐❐

Framgångar för 
Lilla Edet-roddareGötasonen Patrik Olsson tillsammans med stallkamraten 

Fredrik Ekblom.

bades av allvarliga skador så 
jag lade ner det och började 
köra gokart istället, berättar 
Patrik.

Rullat på
Sedan har det rullat på för 
Patrik i olika klasser, bortsett 
från den tvåårsperiod som 
han inte körde några täv-
lingar.

– Kan man köra gokart 
snabbt, kan man köra bil fort. 
Känslan är i alla fall den-
samma. Jag har väl ett med-
fött sinne hur man ska han-
tera en bil, det sitter liksom i 
ryggmärgen.

STCC är något av motor-
sportens kungaklass i Sverige 
och förare som inte når hela 
vägen till Formel 1-cirkusen 
hamnar inte sällan i den här 
konkurrensen.

– Det är många bra förare, 
inget snack om saken. Det 
finns en hel drös som har 
kapaciteten att vinna, säger 
Patrik.

I fjol segrade norrman-
nen Tommy Rustad knappt 
före Thed Björk. De mest 
kända svenskarna är annars 
Jan ”Flash” Nilsson och 
Patrik Olssons stallkompan-
jon Fredrik Ekblom.

– Fredrik är väldigt 
ödmjuk och det kändes skönt 
att ha med honom när allting 
var nytt. Han kan väldigt 
mycket och är till god hjälp.

Officiella testet
Årets första officiella test 
kommer att äga rum den 15 
april, men Team Biogas.se 
planerar för ett par testdagar 
dessförinnan. STCC-premi-
ären sker på Jyllandsringen 
helgen 24-25 april.

– Vi kör nio tävlingshelger 
och totalt 18 deltävlingar. I 
år är det uppdelat i en svensk 
och en skandinavisk serie. 
Det kan tyckas lite rörigt, 
men nästa år är tanken att det 

ska bli en gemensam skandi-
navisk serie. 

Har du någon favorit-
bana?

– Den frågan får jag väl-
digt ofta, men jag kan inte ge 
något rakt svar. På Mantorp 
brukar jag köra rätt bra, så 
det får väl bli den. Den har 
lite internationell karaktär 
utan för mycket start och 
stopp.

Vilken är din styrka som 
förare?

– Jag kör ganska smart och 
tar inga onödiga risker. Det 
gäller att ha tålamod, annars 
är det lätt att smälla. I år ska 
jag dock bli lite tuffare i min 
körning har jag tänkt.

En varning till konkur-
renterna är därmed utfärdad. 
Återstår att se vad en tuffare 
Patrik Olsson kan åstad-
komma i STCC-serien 2010.

LILLA EDET. Madeleine 
Dahlgrens (S) motion om 
kommunala feriearbeten 
har snabbehandlats.

– Ekonomin har ljusnat 
och det ger utrymme att 
inrätta ferieplatser, säger 
kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (C) och tillägger:

– Ärendet har gått vidare 
till kommunstyrelsen. Det 
finns inga politiska mot-
sättningar i den här frågan.

Hur många sommar-
jobb kan det bli tal om?

– Cirka 25 ferieplatser för 
ungdomar i åldern 16-17 
år. Sommarjobben kommer 
att finnas inom vården och 
parkverksamheten, förkla-

rar Färjhage.
JONAS ANDERSSON

Kommunala sommarjobb

Oppositionsrådet Madelei-
ne Dahlgren fick gehör för 
sin motion om kommunala 
feriearbeten.


