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LILLA EDET. – Det är 
med stor ödmjukhet 
och tacksamhet jag tar 
emot det här priset.

Göran Thorsson var 
både glad och stolt 
efter att ha blivit 
utnämnd till Årets 
Företagare i Lilla Edet 
2009.

Priset delades ut i 
samband med tisdags-
kvällens Entreprenörs-
dag i Folkets Hus.

När företagsmässan med till-
hörande miniseminarier av-
rundats, och besökarna av-
njutit en läcker buffé, var 
tiden inne att kora Årets Fö-
retagare. Willy Bengts-
son, ordförande i Företa-
garna Lilla Edet, tog plats 
på scenen. Efter att ha hållit 
åhörarna på halster under 
några minuter förkunnade 

han till slut vem som blivit 
utsedd till Årets Företagare.

– Grattis säger vi till Göran 
Thorsson på Lilla Edets Taxi.

Ett team
Applåder och senare även 
hurrarop mötte pristagaren 
när han, efter vissa problem, 
tog sig upp på estraden.

– Jag har ramlat och brutit 
några revben om ni undrar, 
sade Göran när han mötte 
hyllningarna från kollegorna 
inom det lokala näringslivet.

Göran Thorsson ville inte 
stå ensam i rampljuset utan 
kallade upp sin kompanjon 
Bengt Hjort.

– Det är oftast jag som 
syns, men Bengt gör ett 
minst lika gott jobb och be-
tyder enormt mycket för fö-
retaget. Vi är ett team på Lilla 
Edets Taxi där alla är delak-
tiga i det här priset, säger 

Göran Thorsson.
Lilla Edets Taxi fordons-

park inrymmer 16 bilar och 
bussar i olika storlekar. Fö-
retaget har drygt 20 anställ-
da och sysselsätter dessutom 
ett 30-tal chaufförer.

– De får körningar på upp-
drag av oss, förklarar Göran.

Lilla Edets Taxi har fun-
nits i nuvarande form sedan 
kommunsammanslagningen 
1972, men Göran Thorssons 
entré skedde först 1988.

– Under de senaste åren 
har busstransporterna ökat 
och taxiresorna minskat. Vi 
har haft väldigt bra respons 
på våra bussturer och jag ser 
positivt på framtiden, avslu-
tar Göran Thorsson.

Lilla Edets Taxi blev ”Årets Företagare”
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LILLA EDET. Vad sägs 
om en gratis semester-
resa till Norge?

Jo, det är faktiskt 
sant.

Lilla Edets Buss 
bjuder in representan-
ter från pensionärs-
organisationer på en 
studieresa till hjärtat 
av Vest-Telemark.

Lilla Edets Buss har sänt ut 
ett brev till reseansvariga 
inom olika pensionärs- och 
hembygdsföreningar i regio-
nen. Tillsammans med Qua-
lity Straand Hotel i Vrådal 
och Color Line bjuder det 
lokala resebolaget på några 
dagars avkoppling i vårt 
västra grannland.

– Det var på Tur-mässan 

som vi fick kontakt med en 
norsk hotellägare som var in-
tresserad av att marknadsfö-
ra sin anläggning för perso-
ner från den här regionen. 
Tillsammans med Color Line 
har vi nu lyckats sy ihop ett 
koncept som innebär att vi 
kan bjuda på en gratis stu-
dieresa. Syftet är givetvis att 
på sikt kunna köra gruppre-
sor till Vrådal, säger Bengt 
Hjort och Göran Thorsson 
på Lilla Edets Buss.

Avresa sker tisdag den 8 
juni och efter två övernatt-
ningar på förstklassigt hotell 
vänder man åter hemåt på 
torsdag morgon.

– Hotellet har swimming-
pool och relaxavdelning. På 
kvällarna utlovas underhåll-
ning i baren. Vidare är det 
inbokat en sightseeingtur på 
insjöarna Nisser och Vråvatn 
med veteranbåten M/S Fram, 
berättar Bengt Hjort.

Har anmälningstiden 
gått ut?

– Ja, det har den. Skulle 
det dock finnas någon som 
har glömt att anmäla sig går 
det bra att höra av sig till oss 
med det snaraste, så får vi för-
söka ordna en plats, avslutar 
Göran Thorsson.

Gratisresa till Norge med Lilla Edets Buss

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.
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