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Din mäklare i Ale, Lödöse och Lilla Edet
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STARRKÄRR. Hur bygger 
man ett vinnande lag?

Handbollstränaren 
Mikael Franzén bjöd på 
sina tips när han gästa-
de Starrkärrs försam-
lingshem i förra veckan.

– Arbetslivet har 
en hel del att lära av 
idrotten, säger Tony 
Karlsson, den i Starr-
kärr-Kilanda församling 
som tagit initiativ till 
föreläsningen.

Församlingens kyrkogårdsar-
betare genomgår ett projekt 
med personalutveckling på 
agendan. Som ett led i det 
inbjöds Mikael Franzén, just 

nu tränare för elitserielaget 
Alingsås HK, att hålla ett fö-
redrag inom ämnet teambuil-
ding.

– Alla kan inte älska var-
andra i en grupp, men det 
gäller att kunna lita på varan-
dra. Alla ska kunna känna sig 
trygga i gruppen och det ska 
finnas möjlighet att utvecklas. 
Jag förespråkar högt i tak och 
att man rensar luften när så 
behövs. Man måste accepte-
ra varandra och att det finns 
olika åsikter i en grupp, säger 
Mikael Franzén och fortsät-
ter:

– På en arbetsplats finns 
det ofta en blandning av unga 
och äldre. Det gäller att ta 
tillvara på allas kunskap på 

bästa sätt. En ung medarbe-
tare tillför kanske en viss en-
ergi, men saknar erfarenheten 
och så vidare. Var och en på 
en arbetsplats besitter unika 
egenskaper.

Personalen som fanns på 
plats i församlingshemmet 
lyssnade intresserat och kom 
med frågor. Tony Karlsson 
var nöjd med hur eftermidda-
gen förlöpte.

– I grund och botten hand-
lar det om att få alla att dra åt 
samma håll, precis som är fal-
let för ett handbollslag exem-
pelvis. Vi kan också bli bättre 
på att sätta upp mål, kortsik-
tiga och långsiktiga sådana, 
säger Tony.

Mikael Franzén och hans 

AHK har precis inlett slutspe-
let. När vi ber honom beskri-
va sig själv som ledare med tre 
ord kommer svaret snabbt.

– Demokratisk, chef, och 
sunt förnuft i de flesta situ-
ationer. Det handlar om att 
vara sig själv, säger Mikael och 
utvecklar sina tankar:

– Jag är för delaktighet, se-
dan är det jag som är chefen. 

Det är gruppen som bestäm-
mer vart vi ska gå, jag rättar 
till och styr.

Till sist, hur slutar sä-
songen för Alingsås HK?

– Vi är ett av de lag som kan 
vara med och fightas om gul-
det. Ska vi vara med och bråka 
in i det sista krävs det att alla 
är på topp.

JONAS ANDERSSON

Mikael Franzén, tränare för 
handbollslaget Alingsås HK, 
pratade om ledarskap och 
hur man bygger ett vinnan-
de lag.

Kyrkogårdspersonalen samlad för att lära sig mer om teambuil-
ding.

– Teambuilding med Mikael Franzén

Kyrkogårdslag 
svetsas samman

NOL. Måndagen den 17 
mars flaggades bensinstatio-
nen i Nol om – från Shell till 
Gulf. I lördags bjöd stations-
ägaren Matthias Skånberg 
med personal in till premi-
ärfest. Inte nog med att det 
var sänkt pris på drivmedlet, 
dessutom kunde man få bilen 

tankad och rutorna tvätta-
de. Till höger är det Philip 
Kock som hjälper till att tan-
ka och Andreas Skånberg 
som tvättar vindrutan. De 
som ville ansöka om bensin-
kort fick hjälp av Matthias 
Skånberg.

JONAS ANDERSSON

Premiärfest hos Gulf
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0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-74 96 37  
E-mail: info@hardesjobil.se 

www.hardesjobil.se

Vem har Ales finaste nostalgi bil/MC/cross? 
Kom och ställ ut ditt fordon hos Hardesjö under 
Älvängens vårmarknad söndag 27 april kl 12-16

Anmälan senast den 24/4 till Hardejsö 
bilverkstad tel. 0303-74 61 79

Röstning och prisutdelning.
Alla är välkomna att rösta!


