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Ungas entreprenörskap – framtidens möjligheter
Samhällsfrågor har alltid engagerat mig
och sedan drygt 20 år tillbaka har jag verkat i Mölndals kommunfullmäktige. Som
vice ordförande i näringslivsutskottet står
mig småföretagarnas villkor särskilt nära. I
Mölndal har vi genom åren varit framgångs-

LEDARE
rika i att driva näringslivsfrågorna och
skapa ett gynnsamt klimat för företagarna.
Ett led i detta arbete är våra, politikers och
tjänstemäns, regelbundna studiebesök (cirka 20 besök per halvår) ute hos företagen i
kommunen.
Besöken syftar till att vi ska få en bättre inblick i företagarnas vardag och kunskap om
vilka frågor och behov som är aktuella. En
nära och respektfull dialog mellan politiker
och företagare är en viktig kärna i att skapa
ett livskraftigt näringslivsklimat i Mölndal.
För mig personligen, som också är egenföretagare, är det alltid stimulerande att se den
entreprenörskap och mångfald av företag
som finns inom vår stadsgräns.
Jag är också övertygad om att vi kan underlätta även för småföretagare att erbjuda
sina produkter och tjänster till staden om
regelverket runt offentlig upphandling vore
betydligt mindre krångligt och omfattande
än vad det är idag.

instrument inom ramen för gymnasieskolans
obligatoriska projektarbete där eleverna kan
ges möjlighet att starta, driva och sedan lägga
ner ett företag.
Jag är övertygad om att ju fler elever som
uppmuntras till UF-projekt i gymnasieskolan
desto fler unga människor kliver in på arbetsmarknaden med dels ökad insikt om
sin egen förmåga dels, och framför allt, ett större självförtroende att våga lita på sina
egna möjligheter att skapa
en egen väg till arbete. Har
man inom ramen för skolarbetet drivit ett företag är
tröskeln betydligt lägre att
man senare i livet tar chansen att satsa på en karriär som entreprenör och
egen företagare. Jag skulle
gärna se att vi politiker gav
gymnasieskolan ett mer offensivt uppdrag att jobba med dessa frågor
och jag önskar
också att fler
lärare visade
vägen – UFprojekt kräver starkt

För att Mölndal, och Sverige, även i framtiden ska ha ett framgångsrikt företagande
önskar jag att fler unga människor får chansen att utveckla och pröva sina entreprenörstalanger.
UF, Ung Företagsamhet, är ett sådant viktigt
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engagerade lärare som ledsagare.
Att ge sig själv tilltro till sina egna möjligheter att påverka sitt eget liv ser jag som en
nyckelfråga på vägen till vuxenlivet. Alla
tecken tyder också på att framtidens arbetsmarknad lägger ett ökat ansvar på den enskilde att skapa sig en inkomst.
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Ekebo – väcker drömmar till liv
Intresset för det nya bostadsområdet Ekebo, Heljered
växer. Det märktes inte minst
lördagen den 13 maj då HSB
Mölndal hade husvisning för
första gången.

Nu börjar den på allvar ta form – den
modern byn i naturreservatet Sandsjöbackas framkant.
– Det märks så tydligt på försäljningen som stigit markant de senaste
veckorna. Nu känner alla att det är
på gång, säger Ingrid Sjöberg, vd
HSB Mölndal.
Framför allt är det 70-talistgenerationen som lockas av Ekebo med
dess lugna natursköna läge, modernt
bekväma boende, gemyt och närhet
till affärer och kommunikationer.
– Visst är det barnfamiljer som är
i majoritet.
Bland porlande bäckar, gärdsgårdar
och fina små dammar planeras det
även för en förskola i Ekebo.

Fåtal bostadsrätter kvar

Ekebo växer fram. Intresset var stort från både stora som små när HSB
Mölndal hade stomvisning lördag 13 maj. Jenny Nilsson med sonen Albin
Walles har redan bestämt sig att flytta till Ekebo.

HSB Mölndal erbjuder i en första
etapp 51 bostadsrätter i parhus om
en till två våningar samt 20 äganderätter som fristående villor.
Redan är majoriteten sålda, men
fortfarande finns chansen att skaffa
sig ett rymligt ljust boende anpassat
för att smälta in i den natursköna
omgivningen.

Priserna för bostadsrätterna är
från 1 679 000 kronor med avgift
från 4 580 kronor i månaden. Boy-

tan är från 116 kvadratmeter. HSB
Mölndal samarbetar med Svensk
Fastighetsförmedling i Mölndal.
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Husen i Ekebo är mysigt belägna i en lekfull omgivning
av ekskog med promenadavstånd till badsjö med bra
fiskevatten. Ett spännande område för små indianer
och cowboys som vill ge sig ut på upptäcksfärd.
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