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I samarbete 
med:

TRÄNA UTOMHUS MED 
SPORTLIFE LILLA EDET
 TISDAG 29 MAJ
Utomhus Zumba kl 18.00
Ekaråsens idrottsplats
 
Alla är hjärtligt välkomna 
att vara med!

 ���������	


LILLA EDET. Årets före-
tagare har utsetts av 
Företagarna Lilla Edet.

Valet föll på Jan 
Åbergs Måleri.

– Jag känner mig 
hedrad, säger pristaga-
ren till lokaltidningen.

I samband med en företags-
träff på Ströms slottspark 
förra lördagen passade Före-
tagarna på att uppmärksam-
ma Årets företagare. Applå-
der och hyllningar riktades 
till Jan Åberg som har drivit 

egen målerifirma sedan 1997.
– Det är naturligtvis roligt 

att bli uppskattad för det man 
gör. Mina fantastiska medar-
betare måste definitivt fram-
hållas, utan dem hade jag inte 
fått det här priset, säger hu-
vudpersonen själv.

Att det skulle bli målaryr-
ket för Jan Åberg var ganska 
självklart. Hans farfar hade 
egen målerifirma och även 
Jans farbror arbetade som 
målare.

– Jag började som lärling 
efter gymnasiet. Inlednings-

vis jobbade jag på en firma i 
Vänersborg, men efter avslu-
tad militärtjänstgöring trött-
nade jag på att pendla. Istäl-
let fick jag anställning på Gö-
teborgs Betongborrning där 
jag blev kvar fram till 1996. 
I början av 1997 startade jag 
egen rörelse.

Tvekade du någon gång 
på att bli egen företagare?

– Det är klart att det är be-
tydligt mer osäkert, men med 
facit i hand tog jag rätt beslut. 
Jag har aldrig ångrat mitt yr-
kesval. Jag är väl på något sätt 
född med penseln i handen.

Kundkretsen finns på tio 
mils radie från Lilla Edet. 
Det blir en del arbeten i hem-
kommunen, men också i Gö-

teborg, Stenungsund, Udde-
valla och så vidare.

– De flesta jobb får vi på 
rekommendation från andra 
kunder som blivit nöjda med 
det arbete vi utfört. Vi sätter 
alltid kvalitén främst. 

Hur ser du framtiden?
– Jag hoppas att det ska 

rulla på som det gör nu. Jag 
tycker vi har funnit en lagom 
nivå. Under sommarhalvåret 
är det alltid fullt upp med ut-
vändiga jobb som ska göras 
klart. Det blir till att måla på 
dagarna och sköta pappers-
arbetet på kvällstid, avslutar 
Jan Åberg.

Född med penseln i handenhanden
– Jan Åberg utnämnd till 
Årets företagare

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan Åberg driver egen målerifirma sedan 1997. Förra helgen utnämndes han till Årets företagare i Lilla Edet.

Jan Åberg diskuterar färgkulör med ett par kunder i Lilla 
Edet som ska få sitt hus målat.

LÖDÖSE. Arn, Blanka 
& Saladin – medeltida 
dräkt från teater och 
film. 

I utställningen visas 
ett urval av origi-
naldräkter från Arn-
filmerna och teaterpro-
duktionerna Vid Ljuda 
Os och Drömmen om 
Birgitta.

Årets sommarutställ-
ning på Lödösehus 
invigs den 9 juni.

Hur kan vi veta hur man var 
klädd på medeltiden och 
var kommer informationen 
ifrån? Fanns det trender på 
medeltiden och kan man 
se social status, kön eller 
ålder i dräkterna? Dräkterna 
i utställningen visas som 
exempel på hur man kan 
använda kunskapen om med-
eltida dräkt för att skapa tro-
värdiga karaktärer.  Utställ-
ningen Arn, Blanka & Sala-
din invigs lördagen den 9 
juni av Joakim Nätterqvist 
som spelar Arn i filmerna 
som bygger på Jan Guillous 
romansvit om den medeltida 
korsriddaren. Utställningen 

pågår till den 30 december 
2012.

Utställningstexter finns 

på svenska och engelska. 
Utställningen är producerad 
av Lödöse museum i samar-

bete med Studieförbundet 
Vuxenskolan Väst, Lilla Edet.

JONAS ANDERSSON

Årets sommarutställning på Lödösehus visar ett urval av originaldräkter från filmerna om 
Arn. Utställningen invigs lördagen den 9 juni.

Medeltida dräkt från teater och film
– Sommarutställning på Lödösehus

Den traditionsenliga 
Kommunstafetten i Lilla 
Edet avgjordes i tisdags. 
Totalt var 16 lag med 
och kämpade om epitetet 
snabbaste gänget i kom-
munen. Team Löparna från 
Tingbergs AIS vann för 
tredje året i rad. Löparna 

sprang totalt 6x1000 
meter och segertiden blev 
21.33 minuter. I det seg-
rande laget deltog: Peter 
Johansson, Ove Adolfs-
son, Marcuz Agblad, 
Maria Eriksson, Emma 
Kuutti och Joakim 
Erlandsson.              ❐❐❐

Team Löparna vann Kommunstafetten


