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Ny företagslots

Vuxenutbildningen är en vik-
tig resurs för invånare och 
näringslivet i Lerum. Nu har 
även Skolverket prisat Le-
rums arbetssätt.

- Vi startar nu även en pro-
jekttjänst i syfte att stärka 
kontakterna med Lerums 
näringsliv, bekräftar rektor 
Thomas Landahl.

I sommar släppte Skolverket en rap-
port där man prisar Lerums vuxen-
utbildning. Speciellt uppmärksam-
mar Skolverket att utbildningarna 
anpassas till den enskildes behov 
av studietakt, tid och studieform 
och på att fi nna individuella lös-
ningar som är anpassade för de stu-
derande.

- Säg så här: en av våra studen-
ter bor i Peking. Hade vi kört fast 
i gammalt tänk hade det uppenbar-
ligen varit omöjligt – så ser inte vi 
det. Vi har lång erfarenhet av att 
anpassa utbildningar efter indi-
viders eller gruppers behov, inte 
tvärtom. Genom ett nära samarbete 
med Partille kommun och andra 
kommuner i Göteborgsregionen 
(GR) liksom ett avancerat it- och 
datastöd, kan vi erbjuda en fantas-
tisk bredd i utbildningsutbudet

Nämnas kan att Lerum kan er-
bjuda den enda Trafi klärarutbild-
ningen i västra Sverige.

Ny resurs för näringslivet
Efter ett konstruktivt möte mellan 
vuxenutbildningen och Företagar-
na i Lerum i juni har vuxenutbild-
ningen projektanställt en person på 

Vuxenutbildning – avstamp för framgångVuxenutbildning – avstamp för framgång

deltid vars uppgift blir att genom 
aktivt nätverksbyggande påtala 
vuxenutbildningens möjligheter 
att skapa uppdragsutbildningar 
helt efter företags eller branschers 
behov.

Intresserade kan höra av sig till 
Anneli Hämäläinen på telefon: 
0302-52 15 16.

Tel: 0302-52 13 61
vuxenutbildningen@lerum.se

www.lerum.se/vuxenutbildningen
www.lerum.se/hantverk-design

Vuxenutbildningar i Lerum,  en språngbräda till framtiden. Nöjda före detta elever - Kristin och Victor - som insett 
Lerums Hantverks och Designutbildning som ett bra avstamp för en vidare karriär inom kreativ yrken. Båda går 
nu HDKs Designutbildning.

Hantverks & Design
Ett smycke i vuxenutbildningens 
utbud är Hantverks- och Designut-
bildningarna på Nääs Fabriker. Ut-
bildningarna i Design, Silversmide, 
Möbelsnickeri, Möbeltapetsering 
och KY Möbelsnickeri har ett riks-
rykte och kan uppvisa mycket goda 
resultat.

Rolf Ehrenberg är rektor för ut-
bildningarna:

- Över 80 procent av alla elever 
fortsätter efter examen i samma 
riktning med utbildningar eller 
jobb. Faktum är att 40 procent av 
Högskolan för Design och Konst-
hantverk i Göteborgs alla elever på 
metallutbildningen för två år sedan 

kom från Nääs, förra året var det 
likadant på Konstfacks liknande 
utbildning. Det är helt orealistiskt 
egentligen men ett gott betyg på att 
utbildningarna lyckas få eleverna 
att visualisera och kommunicera 
sina kreativa idéer.

Flera elever går även vidare och 
läser till arkitekt.

Nöjda elever
Victor satsade ett år på Designut-
bildningen efter att först gått en 
konstnärlig utbildning på folkhög-
skola och industridesign på dis-
tans.

- Vi var toknöjda! Det bästa med 
skolan var lärarna, den kreativa 
miljön och att man fi ck prova på så 
många sorters design. 

Victor går nu på HDK:s design-
utbildning.

Lerum Energi investerade 16 
miljoner kronor förra året för 
att kvalitetshöja elnätet. Det 
blir mer i år. För att inte tala 
om 2008.  
I en värld med allt extremare vä-
deryttringar har Lerum Energi upp-
draget att säkra elleveranserna till 
privatpersoner, kommun och företag 
inom verksamhetsområdet. Lerum 
Energi ansvarar för den lokala leve-
ranssäkerheten och leveranskvalite-
ten på den el som levereras fram till 
varje kund.

Men ni har ju monopol varför an-
stränga sig så, Mats Jakobsson, Le-
rum Energi?

- Av fl era skäl. Dels granskar Ener-
gimyndigheten vår verksamhet, dels 
fi nns det en lagstadgad skyldighet att 
vi ska ersätta våra kunder för längre 
avbrott, över tolv timmar, men fram-
för allt har vi våra ägares uppdrag att 
hålla ett kvalitetssäkert elnät, vi är en 
del av en fungerande infrastruktur 
som måste fi nnas i ett modernt sam-
hälle.

Väderkänslig verksamhet
Vi minns alla stormarna Gudrun 2005 
och Per 2007, vinterstormar som ska-
kade om vårt land och där stora delar 
av Lerum Energis elnät fi ck allvarliga 
skador. Tack vare kraftiga och snabba 
åtgärder hade alla bofasta kunder el 
inom en vecka efter Gudrun. Sedan 
2005 har arbetet med att ytterligare 
säkra elnätet fortsatt systematiskt.

- Vi röjer ledningsgator, vi ersätter 
blanktråd med kablar och vi gräver 
ner ledningar. Just nu för vi dialog 
med markägare för att få gräva ned 
nio kilometer luftledning i Gråbo och 

Lerum Energi säkrar elleveransernaLerum Energi säkrar elleveranserna
Björboholm. Om markägarna är väl-
villigt inställda hoppas vi på att kunna 
köra igång i slutet av året. Dessutom 
har vi ersatt kablar i Lerums tätort det 
senaste året. De var från 70-talet och 
av dålig kvalitet. Det är vi nu i stort 
sett klara med.  

Elektronisk inrapportering
Utöver dessa investeringar skall samt-
liga Lerum Energis 16 000 kunders 
elmätare bytas ut innan juni 2009, 
detta enligt en ny lag som säger att 
alla kunder skall mätas av minst en 

Tel: 0302-558 50
Fax: 0302-234 33

mats.jakobsson@lerum.se
www.lerumenergi.se

Lerum Energi säkrar elleveranserna. Nu är det dags för nio kilometer luft-
ledningar i Gråbo och Björboholm som skall grävas ner. I samarbete med 
markägarna pågår nu ett intensivt arbete med att hitta nya sträckningar 
där ledningarna kan grävas ner. På bilden projektör Anders Johansson och 
Mats Jakobsson vid Alfreds Hage i Björboholm.

            … vi är en del 
av en fungerande 
infrastruktur som infrastruktur som 
måste fi nnas i ett måste fi nnas i ett 
modernt samhälle.”modernt samhälle.”
Mats Jakobsson, 
Lerum Energi

””

gång varje månad. Dagens schablon-
mässiga mätning ska ersättas med 
faktisk förbrukning.

Mats ser positivt på den nya lagen:
- Det innebär att vi får bättre kon-

troll över nätet, med tydliga rationali-
serings- och kvalitetsvinster som gör 
att vi snabbare kan åtgärda kortare 
avbrott och kvalitetsbrister i nätet. 
Men förändringen innebär en kost-
nad på 20-30 miljoner.

Nya elljusspår
Lerum Energi säljer även tekniska 
tjänster som bland annat skötsel av 
gatubelysningen åt Lerums kommun. 
Företaget bygger även nytt elljusspår 
i Härskogen, i vintras byggdes ett 
nytt elljusspår i Gråbo.

Fakta Lerum Energi:Fakta Lerum Energi:
Lerum Energi är Lerums lokala 
energikoncern med verksam-
heterna eldistribution, elpro-
duktion samt fjärrvärme. Verk-
samheten är organiserad i två 
aktiebolag Lerum Energi AB 
(moderbolag) och Lerum Fjärr-
värme AB. Koncernen distri-
buerar el till ca 16 000 kunder, 
fjärrvärme i Lerums och Gråbos 
tätorter, producerar el i tre små 
vattenkraftstationer i Säveån 
och säljer tekniska tjänster.

Moderbolaget ägs till 89,5 
procent av Lerums kommun och 
till 10,5 procent av Göteborg 
Energi AB. Dotterbolaget ägs 
till 51 procent av moderbolaget 
och till 49 procent av Göteborg 
Energi AB.

Koncernen omsätter 95 Mkr 
och har 30 anställda. 


