
LILLA EDET. Tisdagen 
den 18 maj arrangeras 
en entreprenörsdag i 
Folkets Hus.

Det stora dragplåst-
ret är Bert Karlsson 
som ska prata under 
rubriken ”Vägen till 
framgång”.

– Biljettförsäljningen 
har redan tagit ordent-
lig fart, konstaterar 
näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.

Det blir företagsmässa och 
miniseminarier tisdagen den 
18 maj. Bland de medverkan-

de aktörerna återfinns bland 
andra Business Region Gö-
teborg, ALMI, Swedbank, 
Göteborgs Universitet och 
givetvis också Företagscen-
trum.

– Vi är mycket nöjda med 
det program vi har lyckats få 
ihop. Vi hoppas att kommu-
nens företagare ska inspireras 
av våra inbjudna gäster, säger 
Helene Evensen.

Entreprenörsmässan följs 
av en föreläsning med Bert 
Karlsson, alias ”Skara-Bert”, 
som ska delge sina tankar 
och funderingar kring fram-
gångsrikt företagande.

I samband med detta ar-
rangemang utser Företa-
garnas lokalavdelning i Lilla 
Edet också ”Årets företaga-
re”.
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STRÖM. Under hösten 
genomfördes en förstu-
die för Ströms Slotts-
park i Leader Göta Älvs 
regi.

Ur projektet föddes 
idéer om att utveckla 
slottsparken till ett 
centrum för kultur- och 
fritidsaktiviteter för 
alla åldrar.

– Här finns möjlig-
het till bra evene-
mang utomhus hela 
året. Parken kommer 
att kunna erbjuda en 
mängd trivsamma 
upplevelser, dels för 
våra kommuninvånare, 
dels för turister, säger 
näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.

Förstudiens sammanfattning 
är att det genom vissa reno-
verings- och utvecklingsin-

satser kan skapas en samman-
hållen miljö av Ströms slott, 
slottsparken, båthamnen, 
slussen med mera. Detta för 
att genom synergieffekter få 
till stånd en miljö med högre 
attraktionskraft än vad som 
finns idag.
– Det skulle inte bara innebä-
ra att existerande kommersi-
ell verksamhet kan expande-
ra utan också öppna för nya 
möjligheter till arbetstillfäl-
len inom såväl turism som 
annan fritidsverksamhet. Ut-
vecklingsprocessen har redan 
påbörjats genom att vissa re-
noveringsinsatser gjorts, men 
för att få önskad attraktions-
kraft krävs en mer systema-
tisk övergripande strategi, 
anser Helene Evensen.
Projektet går nu vidare i nästa 
fas genom Leader Göta Älv, 
som innebär ett genomföran-
deprojekt. Kortfattat så inne-
bär det att man har en strategi 

och plan för att genomföra ett 
40-tal aktiviteter via fyra del-
projekt, med planerad start i 
juni och två år framåt. De fyra 
delprojekten är:
• Kultur/information
• Natur/park 
• Fritidsaktiviteter
• Café/gästhamn
– Föreslagen projektägare 
för genomförandeprojektet 
är Verdandi, då de är ansva-
riga för huvuddelen av de ak-
tiviteter som planeras och då 
de också idag finns på plats 
med aktiviteter i parken, för-
klarar Helene Evensen.
Budgeten för genomföran-
deprojektet ligger på knappt 
fyra miljoner kronor. Förut-
om att projektet söker medel 
från Leader är en ansökan 
inskickad till LONA (Lokala 
Naturvårdsprojekt) via kom-
munen avseende naturaktivi-
teter.
– Inom kort går också en an-

sökan in till statliga Idrotts-
lyftet avseende ungdomsak-
tiviteterna. Dessutom pla-
neras det för en enskild 

projektstödsansökan från 
Jordbruksverket avseende 
belysningsprojektet, avslutar 
Helene Evensen.

Konkreta idéer för Ströms slottspark

Utvecklingen av Ströms slottspark går vidare. Tanken är att genomföra ett 40-tal aktivite-
ter vida fyra delprojekt.

Under 2008  slog an-
talet ansökning-
ar om betalnings-

föreläggande till kronofog-
den alla rekord och passera-
de miljonstrecket för första 
gången.

Sedan har ökningen bara 
fortsatt. Enbart i Lilla Edet 
har de 13.000 invånarna en 
sammanlagd skuld på 88 
miljoner kronor. Vill man 
ha hjälp med rådgivning av 
kommunen så kan man  få 
vänta över ett år. Bakom 
dessa siffror finns männis-
kor av kött och blod som 
av olika skäl hamnat i över-
skuldsättning det kan som 
exempel vara sjukdom eller 
arbetslöshet som gör att 
ekonomin raseras.

Dessa människor riskerar 
att hamna i permanent utan-
förskap. Detta drabbar hela 
familjer och där det finns 
barn riskerar de att växa upp 
i fattigdom som får följder 
långt upp i åldrarna.

Regeringens egna före-
trädare Jan Ertsborn från 
Folkpartiet har utrett frågan 
om en ny skuldsanerings-
lag i flera år och i början av 
året överlämnades förslaget 
till regeringen. Vi socialde-
mokrater är ense om att anta 
förslaget som innebär att sa-
neringstiden kortas från 5 
till 3år och att fler ges möj-
lighet till en nystart i till-
varon.

Men döm om vår förvå-
ning när det nu visar sig att 
den borgerliga regeringen 

är så oeniga om försla-
get så det blir ingen ny lag-
stiftning. Detta innebär att 
tusentals familjer blir utan 
hjälp.

Skuldsanering är aldrig 
en lätt process för de inblan-
dade, det krävs tålamod och 
vilja och att klara att leva på 
väldigt små ekonomiska re-
surser under lång tid.

En skuldsanering innebär 
inte att man slipper betala 
utan att man får hjälp med 
att lösa ut dyra krediter som 
omvandlas till lån med lägre 
ränta.

Tyvärr har den borgerli-
ga regeringens velande och 
oenighet orsakat att dessa 
människor och deras famil-
jer nu får fortsätta leva på 
ruinens brant utan att inom 
överskådlig tid se någon 
framtid. 

Regeringen med Bea-
trice Ask (M) i spetsen har 
valt att inte prioritera denna 
så viktiga fråga och detta 
är inte bara grymt mot alla 
de människor och de famil-
jer som försöker ta sig ut ur 
skuldfällan utan också oer-
hört nonchalant mot den 
enskilde och mot samhället 
i helhet.
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Regeringens nonchalans 
drabbar de skuldsatta
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Entreprenörsdag med Bert i huvudrollen

Bert Karlsson föreläser i Folkets Hus den 18 maj.
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