
LILLA EDET. Mässa, 
mingel och mat.

Det var huvudingredi-
enserna i den Entrepre-
nörsdag som arrang-
erades i Folkets Hus i 
tisdags.

Som avrundning höll 
Bert Karlsson ett inspi-
rerande föredrag under 
rubriken ”Vägen till 
framgång”.

Samverkan och entreprenör-
skap var temat för den före-
tagsmässa med minisemina-
rier som ägde rum i Folkets 
Hus. Lilla Edets kommun 
stod som värd för evene-
manget med näringslivsut-
vecklare Helene Evensen i 
spetsen.

– Syftet med den här 
dagen var att höja entrepre-
nörskapet i olika delar, säger 
Helene som hade bjudit in 
ett antal aktörer för att med-
verka i arrangemanget.

Business Region Göte-
borg hade en välbesökt 
monter där tillväxtprogram-

met Expedition Framåt 
presenterades. Vidare fanns 
ALMI Företagspartner, 
Arbetsförmedlingen, Expor-
trådet, Swedbank, Göte-
borgs Universitet, Miljöbron 
Företagarna och Företags-
centrum med för att infor-
mera om sina respektive 
verksamheter och den hjälp 
som de kan bistå företagen 
med.

– Blandningen av besö-
kare var rolig att se. Vi hade 
en del ungdomsföretagare på 
plats vilket var ett mål med 
den här dagen. Jag konsta-
terade också att branscherna 
var av skiftande karaktär, 
såväl handel- och industri 
som serviceföretag.

Entreprenörsmässan slog 
upp dörrarna klockan fyra 
på eftermiddagen och pågick 
under två timmars tid. Det 
var ingen tvekan om att före-
tagarna uppskattade initiati-
vet.

– Ett bra sätt att träffa 
andra företagare och sam-
tidigt få upp ögonen för de 

utbildningsmöjligheter som 
finns att få inom olika områ-
den, säger Lars Hansson på 
Ica Matkassen i Lödöse.

Mässan följdes av middag 
och fortsatt mingel. I sam-
band med detta passade 
också Företagarna i Lilla 
Edet, i samarbete med Före-
tagscentrum, på att dela ut 
priset till Årets Företagare 
2009. Utmärkelsen tillföll 
Göran Thorsson på Lilla 
Edets Taxi AB (se separat 
artikel).

Kvällen avrundades med 
en föreläsning av Bert Karls-
son alias Skara-Bert. 

– Han är en estradör, inget 
tal om annat. Bert bjöd verk-
ligen på sig själv och berättel-
serna om hans liv som entre-
prenör och tillika företagare 
var både utlämnande och 
underhållande, säger Helene 
Evensen.

Budskapet från Bert 
Karlsson till åhörarna var 
tydligt: Våga ta chansen när 
den dyker upp!

På frågan om Entrepre-

– Och Bert Karlsson underhöll företagarna

Victoria Espe och Bo Larsen i samspråk på tisdagens Entre-
prenörsdag i Folkets Hus.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Jörgen Andersson och 
Lars Hansson från Ica Mat-
kassen i Lödöse var båda 
nöjda med arrangemanget.

Göran Thorsson, som senare på kvällen blev utnämnd till 
Årets Företagare, tog för sig av buffén.

Trivsam stämning runt matbordet.

Kvällens gästföreläsare Bert 
Karlsson.

Entreprenörsdag i positiv andaEntreprenörsdag i positiv anda

LILLA EDET. Sedan 
2001 har Kristdemo-
kraterna i Lilla Edet 
delat ut Vitsippspriset.

I år tillföll den heder-
värda utmärkelsen 
Folkets Hus-chefen 
Tommy Hallenberg.

– Jag blev både över-
raskad och väldigt glad, 
säger Hallenberg till 
Alekuriren.

Vitsippspriset syftar till att 
uppmärksamma personer 
eller organisationer som 
gjort goda gärningar för Lilla 
Edet. Den beskrivningen 
överensstämmer väldigt väl 
med Tommy Hallenbergs 
outtröttliga arbete i sam-
band med ombyggnaden av 
Folkets Hus. Han har varit 
motorn i projektet som Lilla 
Edets KD-ordförande Jens 
Nielsen valde att uttrycka 

det vid prisutdelningen förra 
måndagen.

– Det är väldigt roligt att 
KD vill uppmärksamma det 
arbete som gjorts med Fol-
kets Hus. Jag upplever att 
Lilla Edet-borna är väldigt 
glada och positiva över den 
förvandling som har skett. 
Jag har jobbat en hel del kväl-
lar då det varit bio, nöjes- och 
kulturaktiviteter och många 
har uttryckt sin förtjusning, 
säger Tommy Hallenberg.

Stadigt uppåt
– Det kommer givetvis att 
ta sin tid att jobba upp voly-
men, men vi har fått en bra 
start. Besökssiffrorna går sta-
digt uppåt. Som exempel kan 
nämnas att vi under de tre 
första veckorna noterade fler 
biobesökare än vad vi gjorde 
under hela 2008. Det säger 
lite grann om den dragnings-

kraft som Folkets Hus har 
fått, avslutar Tommy Hal-
lenberg.

Vitsippspriset till Tommy Hallenberg

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tommy Hallenberg fick i förra 
veckan ta emot Vitsippspri-
set, som Kristdemokraterna i 
Lilla Edet har delat ut sedan 
2001.

LILLA EDET. Tertialrap-
porten för Lilla Edets 
kommun visar på ett 
positivt resultat.

Plus 6,9 miljoner 
kronor säger progno-
sen.

– Regeringens extra 
tillskott har hjälpt oss, 
säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

Det extra tillskottet till lan-
dets kommuner som reger-
ingen beslutade om i höstas 
kom rätt i tiden för Lilla 
Edets kommun. När terti-
alrapporten ska samman-
ställas visar resultatet posi-
tiva siffror.

– 2010 och 2011 bedöms 
som två riktigt svåra år för 
Sveriges kommuner efter-
som skatteintäkterna föll i 
samband med lågkonjunk-
turen. Bidraget från stats-
kassan var ett välkommet 
tillskott som lindrat effek-
terna ute i verksamheterna, 
säger Bjarne Färjhage och 
fortsätter:

– Vi har inte fått något 
besked huruvida det blir 
något extra tillskott inför 
2011. Oppositionen har i 
sitt förslag aviserat 7 mil-
jarder till kommun- och 
landstingssektorn, men jag 
misstänker att regeringen 
kommer med ett motdrag i 
början augusti.

Noterbart är att Lilla 
Edets kommun antar Mål- 
och resursplanen för 2011 
först efter höstens val.

Bjarne Färjhage är glad 
över att kommunen kan 
uppvisa ett positivt resultat 
trots bistra tider.

– Det stora glädjeämnet 
är inom individ- och famil-
jeomsorgen där vi har lyck-
ats skapa hemmaplanslös-
ningar i betydligt större ut-
sträckning än placeringar. 
Det har medfört ett väsent-
ligt bättre resultat och ett 
ganska stort budgetöver-
skott. Däremot har omställ-
ningsarbetet inom skolan 
gått betydligt trögare. An-
passningsåtgärder har vid-

tagits, men det har tagit 
längre tid att få effekt än vad 
vi trodde att det skulle göra.

Vad kommer överskot-
tet i kommunens ekonomi 
att användas till?

– Ingen ska tro att vi 
lägger pengarna på hög 
utan överskottet är nödvän-
digt för att vi ska kunna fort-
sätta att aktivt utveckla vår 
kommun och finansiera in-
vesteringar, avslutar Bjarne 
Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Positiv tertialrapport för kommunen

Kommunalrådet, Bjarne 
Färjhage.

nörsdagen återkommer nästa 
år svarar Helene Evensen.

– Det räknar jag med. Det 
går att fylla en sådan här kväll 
med diverse olika teman.

Näringslivsutvecklare 
Helene Evensen hälsade väl-
kommen.

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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