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Humoristisk timme ANNONSom företagande MARKNAD
Sollefteå

I Danssalongen på Hullsta
gård hade man dukat upp
för 160 personer, vilket var
precis så många som kom.
Först bjöds man på en föreläsning av hotellägaren
Stefan Karlsson och senare på kvällen var det kaffe och macka som stod på
menyn.
– Det känns jätteroligt
att det var ett sånt intresse
för föreläsningen, strålade
Louise Frederiksen på LRF
Konsult som var mer än
nöjd med uppslutningen.
Hon tror att det beror på att
Sollefteåborna är nyfikna
på Stefan Karlsson och projekt Hallstaberget.
Stefan Karlsson berättade

om sin bakgrund inom företagandet, hur han började sin bana genom att
tillverka ljusstakar på träslöjden som han sålde i
trappuppgångarna för en
tia stycket. Den karriären

tog dock slut ganska fort
eftersom träslöjdsläraren
sparkade ut honom, när
han började i syslöjd kunde han inte tillverka ljusstakar så då började han sy
grytlappar som han sålde i
stället.
Han berättar humoristiskt och målande om sin
skolgång, hur han tjatade
på rektorn om att få starta
ett skolfik och till slut fick
ja. Han berättar om incidenter med skatteverket,
hur han övertalade sin bror
att sälja sin verksamhet i Piteå och sedan fick låta lillebror ta över Hotell Södra
Berget i Sundsvall.

Kyrkligt

Teaterstycke av och med
Per Ragnar, Patrik Sandin
12/2 16.00 Sollefteå kyrka
entré 50 kr

”Ingenting är omöjligt”

verkar vara hans motto, och
man tror verkligen att ingenting är omöjligt när han
berättar om när 40-talet officerer kommer till lilla Kälarne i Jämtland för att bo i
hotellrum, stugor, husvagnar och lägenheter – för hotellets rum räckte inte till
alla.
Stefan Karlsson berättar
om motgångar och medgångar, och berättar en hel
del om hur planerna för
Hotell Hallstaberget ser
ut. Under en timme på sce-

Kungörelse

Luther

Anordnaren LRF Konsult var nöjda, och med
tanke på publikens
skratt var även den nöjd
med Stefan Karlssons
föreläsning på onsdagskvällen.

DYGNET RUNT.
VARJE DAG.
Diverse
Under en timme berättade Stefan Karlsson om sitt företagande
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nen hinner han avverka allt
ifrån hur man tar hand om
busslaster av tyska gäster
utan att kunna ett ord tys-

ka till hur man inte ska behandla sin personal.
MARIeLLe SundIn

Butiken upphör

Total utförsäljning. Butiken
upphör 20/2
50 % på allt även nedsatta
reavaror. Allt
skall bort även inredn.o
invent.
Timoteja Shop Prismahuset
0611-202 30

Nytt samarbetsprojekt testas
MjälloM

Teknikprogrammet vid
Ådalsskolan i Kramfors
och Gerdins Cutting
Technology i Mjällom
har testat ett nytt sätt
att samarbeta. I stället för vanliga studiebesök har eleverna fått se
hur en produkt de själva kommit med idén till
växer fram.

– Vi har sedan länge haft
kontakt med både teknikprogrammet och industriprogrammet och försökt
informera eleverna om vad
vi gör. Men jag tror att de
många gånger inte har bilden av vilka intressanta
uppgifter som finns i företaget, säger vd Heiko Schindelmeiser.
Därför kom man på att
pröva någonting nytt. I stället för att eleverna åkte till
Gerdins på ett vanligt studiebesök fick de i uppdrag
att tillsammans skapa en
produkt. Sedan skulle företaget bygga ett verktyg som
behövs för att tillverka produkten.
– Eftersom eleverna nyss
fått Ipads kom de på att det
skulle vara bra att ha någon
form av väska att förvara
dem i, säger P-O Axelsson,

På Gerdins Cutting Technology fick eleverna från Ådalsskolans teknikprogram följa hur verktyget till den produkt de själva skapat växte fram.
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lärare på teknikprogrammet.
en väska designades och

sedan åkte eleverna till
Mjällom där de fick följa
hela produktionsprocessen fram till färdigt verktyg. De fick dessutom med
sig verktyget hem så att de
själva kan göra Ipad-väskor.

– En kul grej och dessutom väldigt pedagogiskt där
man fick följa hur det går
till att få fram ett verktyg.
Det var väldigt uppskattat
av eleverna och vi gör gärna det här fler gånger, säger
Axelsson.
Även från företagets sida
var man nöjda med försöket.

– Vi fick informera om
vår verksamhet och visa
vilken väg ett verktyg tar
från beställning till leverans, vilka krav som ställs
och vad man måste kunna.
Så vi ser det här som ett embryo till något vi kan jobba
vidare med, säger Schindelmeiser.
MARGAReTA CRonquIST
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