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LÖDÖSE. Betydligt 
bättre väder än förra 
året.

Därmed också betyd-
ligt fler besökare.

Motornostalgisk dag 
på Lödösehus har blivit 
en tradition som lockar 
entusiaster från när 
och fjärran.

I konkurrens med bland annat 
Kulturkalaset i Göteborg 
arrangerades Motornostalgisk 
dag för fjärde året i rad.

– Med tanke på det måste vi 
vara nöjda med lördagens eve-
nemang. Besöksantalet var klart 
bättre än i fjol då vi hade otur 
med vädret, förklarar Nicklas 
Foresti på Lödösehus.

Bandet Buddies från Lilla 
Edet, som spelar svängig 
Rockabillymusik, lockar alltid 
en trogen supporterskara. Så 
även denna gång. De underhöll 
publiken och belönades med 
rikliga applåder.

Presentationen av veteran-
fordonsparken leddes av Kåre 
Lindén. Det blev en variations-
rik utställning där det var stor 
spännvidd mellan bilarnas stil 
och ålder.

De besökare som ville göra 
annat än att bara kolla in vackra 
bilar kunde roa sig med bakluck-
eloppis, gå tipspromenad eller 
njuta av en fika på museets café. 
För den yngre generationen 
arrangerades barnbingo.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Dåliga stu-
dieresultat har präglat 
skoldebatten i Lilla 
Edets kommun under 
flera års tid.

Maria Andersson är 
bildningschefen som 
ska vända den negativa 
trenden.

Uppdraget är tydligt: 
Att skapa en attraktiv 
skola med goda resultat.

Maria Andersson har varit 
skolan trogen hela sitt yrkes-
verksamma liv. Efter tre år på 
tekniskt gymnasium utbildade 
hon sig på lärarhögskolan i 
Göteborg, som grundskollärare 
i matematik/NO 1-7.

Vid juletid 1991 var Maria 
färdig med sin utbildning och 
efter årsskiftet väntade hennes 
första uppdrag som klasslärare.

– En mycket speciell och 
härlig känsla. Det var en 3-4:a 
i Borås kommun.

Friskolereformen i mitten 
av 90-talet öppnade nya dörrar 
och Maria Andersson sökte sig 
till Böskolans friskola i Örgryte 
1994, som mellanstadielä-
rare. Några år senare blev hon 
befordrad till utvecklingsledare 
för det högstadium som skulle 
byggas upp på Böskolan.

– Det är nog det roligaste 
arbete som jag har haft. Det 
var otroligt stimulerande att 
få bygga upp en helt ny verk-
samhet och faktum är att vi 
hade 1000 elever som stod i kö, 
berättar Maria.

Starka sidor
Efter att ha varit mammaledig 
under ett antal år återvände 
Maria Andersson till Böskolan 
2001, men bara temporärt. 

– Jag var nyfiken på hur en 
skolledare jobbade i en kom-
munal verksamhet. Pedagogik 
och ledarskap har alltid varit 
mina starka sidor i förhål-
lande till ekonomi och rättsliga 
frågor.

2003 påbörjade Maria 
Andersson en tjänst som biträ-
dande rektor på Backaskolan, 
året därpå blev hon rektor och 
sedermera områdeschef i Tors-
landa. Efter Göteborgs Stads 
omorganisation 2010 fick hon 
tjänsten som områdeschef för 
den största stadsdelen av dem 
alla, Majorna-Linné.

– Jag kände att det blev lite 
rörigt efter omorganisationen, 
många samverkanspartner och 
att området blev väldigt stort. 
Jag kände att jag ville arbeta 
med en avgränsad helhet och 

därför lockade det här uppdra-
get i Lilla Edets kommun.

Varför har du blivit kvar 
inom skolans värld?

– Jag tycker det är roligt att 
kunna påverka barn och ungdo-
mars framtid. Att få finnas med 
i spelet tillsammans med peda-
goger och övriga skolledare är 
attraherande. Det ger mig en 
kick. 

Vad ser du för utmaning i 
din nya tjänst?

– Det finns en utvecklings-
potential och det triggar mig. 
Jag är ingen förvaltare och det 
ser man om man läser mitt CV. 
Jag vill att det ska hända grejer.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag har en människosyn 
som innebär att alla är viktiga. 
Jag har inte svaren utan det har 
rektorerna, förskolecheferna 
och pedagogerna. Det gäller 
att lyssna in deras tankar och 
koka ihop det till en helhet och 
linje. Målstyrning är viktig, att 
vi följer upp och utvärderar det 
vi gör. Jag förespråkar ett syste-
matiskt och strategiskt arbets-
sätt.

Vad är prioriterade arbets-
uppgifter just nu?

– Först och främst gäller det 
att träffa all personal, höra hur 
de upplever situationen, fram-
gångar och svårigheter. Jag för 
också många samtal med mina 
chefer för att se var vi befinner 
oss.

Väntar det några organisa-
tionsförändringar?

– Vi ska åtminstone göra en 
organisationsanalys. Som fallet 
är nu så har vi många tillför-

ordande chefer och där har vi 
några frågetecken som måste 
rätas ut. Antingen får tjänsterna 
bli permanenta eller så får vi 
arbeta på ett annat sätt.

Vad är ditt första intryck 
av din nya arbetsplats?

– Att det faktiskt inte är så 
illa som det låter. Jag har mött 
en lärmiljö, engagerade peda-
goger och chefer, samt positiva 
elever som gör mig ännu mer 
förundrad att resultatet faktiskt 
ser ut som det gör.

Hur skapar man en bra 
skola?

– Tydlighet i alla led och 
genom att ha höga förvänt-
ningar. Forskning visar också 
att det är viktigt att synlig-
göra lärprocessen för eleverna. 
Barnet har rätt att veta, det kan 
jag och dit ska jag.

Vad kände du till om Lilla 
Edet som ort innan du bör-
jade arbeta här?

– Inte mycket. Jag har pas-
serat Lilla Edet på väg till Karl-
stad och sett bruket från vägen. 
För mig var inte det väsentligt 
när jag sökte tjänsten.

JONAS ANDERSSON

LENK FRUKOSTTRÄFF

Plats: Boströms Café, Lilla Edet, kl. 8-10

Fredag 31 augusti 

Fredag 28 september

Fredag 26 oktober

Fredag 30 november

OBS! Tisdag 11 september kl. 18.30 – 21.00

Kickoff med grillning i Ströms slottspark

FÖRETAGSCENTRUM

Plats: Edets Värdshus, Lilla Edet, lunchmöte kl. 12.00

Tisdag 11 september (Skatteverket informerar  

om trängselskatt)

Tisdag 2 oktober (Handels Consulting)

Tisdag 13 november (tema ej klart)

Tisdag 4 december (tema ej klart)

STARTA EGET-INFORMATION

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet, kl. 18.00

Tisdag 18 september  (Starta eget)

Onsdag 24 oktober (Starta eget - enskild eller AB?)

Tisdag 13 november (Starta eget)

HANDELSUTVECKLING

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Onsdag 19 september kl. 18.30 (Stormöte)

! Tisdag 25 september kl. 8.00 (Handlar- 

frukost på Folkets Hus)

Tisdag 6 november kl. 7.00 (Studieresa till Arvika)

VILL DU UTVECKLA DIN BUTIK OCH ÖKA DIN LÖNSAMHET?

Nu kan du som är butiksägare, tillsammans med 
din personal, delta i en seminarieserie med äm-
nen som; kundbemötande, skötsel av butik,
lönsamhet i butik, mm.

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet, kl 18.30

Tisdag 11 september 

Tisdag 2 oktober 

Tisdag 23 oktober 

Tisdag 13 november

GRUNDLÄGGANDE ARBETSGIVARINFORMATION

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Torsdag 22 november, kl. 18.00
Skatteverkets information riktar sig till dig som har  
eget AB och betalar ut lön till dig själv, är ny arbetsgivare, 
börjat redovisa något nytt som arbetsgivare t.ex. förmåner 
eller är ny inom löner och ekonomi på ett redan  
retablerat företag.

Handelsutveckling
STORMÖTE OM HANDELSUTVECKLING

19 september kl 18.30, Kommunhuset

Du som är företagare i Lilla Edets kom-
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Edets kommun.Vad är pågång under 
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Anmäl dej till kajsa.jernqvist@lillaedet.se.
Sista anmälan 14 september.

Turistutveckling

Till dig som är eller planerar att bli företagare.
Vi har fyllt hösten med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun. Här presenteras ett 

urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten. Se gärna lillaedet.se för mer och uppdaterad information.

MEDLEMSMÖTE TURISTORGANISATIONEN

12 september kl 18.30, Kommunhuset

Vill du vara med och utveckla turismen i 
Ale och Lilla Edet, och därmed ditt eget 
företag? Tveka inte att komma på vårt 
medlemsmöte i kommunhuset, Lilla Edet. 
Anmäl dig till turism@gotaalv.com.
Sista anmälan 7 september.

Tydligt ledarskap och höga förväntningar
– Ny bildningschef ska vända trenden

Maria Andersson är ny bild-
ningschef i Lilla Edets 
kommun.

MARIA ANDERSSON

Ålder: 42.
Bor: Björlanda.
Familj: Man och två barn, 14 och 
12 år.
Intressen: Åka ut med båten, 
vara ute i naturen och samla kraft, 
plockar gärna svamp.
Årets sommarminne: Alla härliga 
möten med vänner och att jag har 
lyckats måla vår sommarstuga röd. 
Stugan ligger vid Östersjön i Land-
vetter.
Stjärntecken: Oxe.
Äter helst: God mat.
Motto i livet: ”Håll i och håll ut”.

Motornostalgi på Lödösehus
Fina veteranfordon som lockade besökarnas intresse.

Olle Witt, Askim, var i flyt-
tagen och sålde både bil och 
prylar. Staffan Maoureau 
från Onsala var en av spe-
kulanterna.
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