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FYRA RAKA
Stad eller Landsbygd

PC eller Mac

Göta kanal eller Göta älv

Kött eller Fisk

Utbildning: Dataingenjör.
Intresse: ”Det mesta inom 
teknik, men just nu är det 
mycket videoredigering”.
Smultronställe: Sjötorp.

Hoppas lyfta 
med multikopter!

I grunden är Erik Karlsson 
”tekniknörd” och var tidigt 
dataintresserad. När kompi-
sarna mest använde datorn 
till att spela med började 
han bygga hemsidor. Han 
var tidigt ute på IT-markna-
den, men kunderna var inte 
mogna för den nya tekniken. 
Istället försörjde han sig som 
lärare och höll kurser i pho-
toshop och programmering. 
Efter datakraschen 2002 fick 
han en förfrågan om att vara 
med i uppstarten av en ny 
verksamhet. Han blev en av 
två delägare i Devello Sys-
temutveckling AB. Företaget 
är kort uttryckt en webbyrå 
som erbjuder både enkla och 
avancerade hemsidor samt 
digitala systemlösningar.

– Vi breddar vårt utbud 
ständigt. Idag handlar väl-
digt mycket om att mobilan-
passa och sökmotoroptimera 
befintliga hemsidor, men 
dessutom har vi börjat er-
bjuda flygfotografering med 
hjälp av en multikopter som 
i folkmun kallas ”drönare”. 
Det är dock något vi utför 
professionellt. Till skillnad 
från hobbyfotograferna har 
vi tillstånd från både Trans-
portstyrelsen och Försvars-

makten att både ta bilder och 
sprida dem vidare, berättar 
Erik Karlsson engagerat.

Radiostyrd flygfotogra-
fering, är det framtiden?

– Just nu är rörlig bild 
väldigt intressant och många 
vill ha det på sina hemsidor, 
därför kompletterar det vår 
befintliga verksamhet bra. 
Kvalitén på dagens digital-
kameror är imponerande. 
För till exempel mäklare och 
kommuner är flygfotografe-
ring en stor möjlighet för att 
ge en bra bild av ett område 
eller en fastighet. Du får en 
helt annan känsla uppifrån, 
säger Erik.

Hur snöa du in på det 
här?

– Äsch, det är sån jag är. 
Det är kul med ny teknik och 
det ena ger det andra. Nu 
har jag blivit väldigt nyfiken 
på vad man kan göra när fil-
men är tagen. Videoredige-
ring är otroligt kul och det 
finns inga gränser för vad du 
kan göra.

Vilka är fördelarna med 
att vara egen företagare?

– Bra fråga! Det är en livs-
stil, men visst det är på både 
gott och ont. Strular tekni-
ken för en kund på nyårsaf-

ton är det bara att rycka ut. 
Fast visst är det också skönt 
att mestadels kunna styra sin 
egen tid och ta sig en halv-
dag om man vill.

IT-tekniken utvecklas 
i en rasande takt. Hur 
hänger ni med i utveck-
lingen?

– Det gör man inte. Du 
är nästan alltid ett steg efter, 
men det gör inget. Du behö-
ver inte vara först bara man 
är lyhörd för att upptäcka 
alla nya lösningar som dyker 
upp. Jag kompetensutveck-
lar mig mest genom on-li-
ne-kurser på nätet. Det finns 
ett stort urval, många är både 
bra och billiga.

Du är en av eldsjälarna 
till det årliga stubb-racet 
i Uspastorp som numera 
lockar tusentals åskådare 
varje år. Vad är det som 
driver dig?

– Det är en annan form av 
entreprenörskap. Man gör 
något gemensamt och har 
kul tillsammans samtidigt 
som du ger ett mervärde till 
väldigt många andra. Det är 
en go känsla i magen och den 
gillar jag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Favorithemsida: Google.
Favoritprogram: Adobe Premiere Pro 
(videoredigering).
Viktigaste ägodelen: Mobilen.

Ålder: 42
Bor: Villa i Hålan, Uspas-
torp.
Yrke: Egen företagare 
inom IT.

FÖRETAGARE I FOKUS ERIK KARLSSON

Erik Karlsson är entreprenören personifierad.
Han ser en kreativ möjlighet i det mesta.
Allt från flygfotografering med ”drönare” till traktorrace inför tusentals åskådare 
långt ut på landsbygden.

Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 3 februari 2015 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 17 februari 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1  
i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

BUSSRESA 
TILL

ULLARED 

LÖR 28 FEB
Avgång Lilla Edet - Älvängen 

- Nödinge - Bohus

Pris 170 kr

Bokning 0728-71 53 35, 

trestad71@speedmail.se

GÖTEBORG. I förra veckan 
arrangerade Arbetsförmed-
lingen i Göteborgsområdet 
en Jobbmässa. Cirka 8 500 
besökare räknades in i Svens-
ka Mässan under dagarna 
två, onsdag och torsdag.

– 94 utställare som till-
sammans erbjöd 3 900 lediga 
jobb, varav 1 500 sommar-
jobb, förklarar Reimond 
Ardner på Arbetsförmed-
lingen Ale/Lilla Edet.

Av utställarna noterades 
två företag från Göta älvda-
len, BS Elcontrol och Solha-
ga by.

– Det var en stor sprid-
ning på utställarna, alltifrån 
industriföretag till vård- och 
omsorg samt utbildningsfö-

retag, berättar Reimond.
Hur bedömer du läget 

på arbetsmarknaden just 
nu?

– Det är drag. Det är 
många som går ut i arbete, så 
det är positivt på det sättet.

I förra veckan genomför-
des också en så kallad speed-
dejting för Unga Jobb i Ale, 
ett samarbete mellan Swed-
bank och Arbetsförmedling-
en. 21 företag medverkade.

– Det resulterade i att sex 
ungdomar ska ut i praktik på 
fyra olika företag. Fler är på 
gång, avslutar Reimond Ard-
ner.

JONAS ANDERSSON

Välbesökt jobbmässa

Reimond Ardner och Bernt Källgren från Arbetsförmedling-
en Ale/Lilla Edet gästade Jonas Kewenter på BS Elcontrol som 
medverkade på Jobbmässan i Göteborg. 

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

PANTA
FÖR BARN
OCH UNG-

DOMAR
I ALE!

– Erik Karlsson lever på tekniken

Onsdag 18 mars, kl 18.00
Göteborgsvägen 94, Alekurirens lokaler

Bidragsansökningar måste vara oss tillhanda 
senast måndag 16 mars, se www.vakna.ale.se

STÖDFÖRENINGEN VAKEN


