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VÄLBESÖKT. Det var trångt på parkeringen när matbutiken Willys 
premiäröppnade i Vårgårda på torsdagsmorgonen. I lokalerna fanns 
tidigare en Hemköpbutik, som liksom Willys ingår i Axfoodkoncernen.

Hur är det att leva som 
synskadad? 

Det fick eleverna på 
Sundlergymnasiet veta 
mer om, när Anita Johans-
son besökte skolan.

VÅRGÅRDA: ”Hur gör du när du 
tvättar?” ”Har du hjälp hemma?” 
”Vad är svårast med att vara syn-
skadad?”

Det är exempel på frågor Ani-
ta Johansson ofta får när hon 
träffar barn och ungdomar ute 
på skolor. Som gravt synskadad 
är hon van att folk blir fövånade 
över att, nej, hon faktiskt inte har 
någon personlig assistent. 

– Svårigheter är till för att 
övervinnas, säger Anita. 

Hon jobbar som informatör på 
Västra Götalandsregionen, men 
åker också runt och föreläser om 

livet som synskadad. I måndags 
var hon inbjuden till Sundlergym-
nasiet där hon träffade flera klas-
ser. Med sig hade hon olika syn-
hjälpmedel, sådant som kan un-
derlätta i vardagen. Det finns 
mycket ny teknik inom området, 
till exempel en färgindikator.

– Det är bara att trycka på 
knappen och hålla den mot nå-
gonting, så berättar den vilken 
färg det är, förklarade Anita, som 
själv är mycket klädintresserad 
och gillar att matcha.

Hon hade även med sig en 
punktskriftsmaskin, och en Al-
fonsbok med bildbeskrivningar. 
De elever som ville fick prova 
särskilda glasögon, som ger en 
känsla av hur det är att vara syn-
skadad. 

FRIDA NYGÅRD
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FREJA ORRMALM STÅHL assisterades av Ing-Britt Jo-
hansson, när hon provade glasögon som ger en känsla av 
hur det är att vara synskadad.

Företagarna presenterar 
nu årets rapport om jäm-
ställt företagande. Herr-
ljunga placerar sig högst 
bland kommunerna i Sju-
härad.

HERRLJUNGA: För att kunna 
visa hur jämställdheten ser ut 
gällande företagandet i rikets 
alla kommuner har Företagarna 
sedan 2008 publicerat en rapport 
där statistik med fakta om hur 
kvinnors företagande ser ut i 
Sverige.

– Det är viktigt att följa kvin-
nors företagande, menar Maria 
Derner, regionchef hos Företa-
garna.

Bland kvinnor finns det gott 
om kompetens och idéer, menar 
Maria. Och ett ökat kvinnligt 
företagsägande skulle i sin tur 
ge mer makt och ett ökat infly-
tande.

– Det är i småföretagen, de 
med under 50 anställda, som de 
flesta nya jobben skapas. Sedan 
1990 har 328 000 nya jobb ska-

pats där, berättar Maria.

TVÅ KVINNLIGA företagare i 
Herrljunga är Anita Reimer och 
Hanna Friman som äger Areima 
tillsammans. Anita startade fö-
retaget 2003 och fyra år senare 
gick Hanna in som delägare. Nu 
har företaget totalt fem anställda.

– Vi är ett tjänsteföretag som 
bland annat gör marknadsunder-
sökningar och enkäter åt kunder, 
berättar Anita.

De har kunder från Skåne i 
söder till Stockholm i norr. Någ-
ra av de större kunderna har de 
arbetat med länge.

– Kunderna har format oss kan 
man säga, säger Anita.

ANITA OCH HANNA  har stött på 
både positiva och negativa saker 
med att vara kvinnliga egenfö-
retagare. De har mött kostymmän 
med ”lilla gumman”-kommenta-
rer och ibland har de varit tvung-
na att överbevisa sina kunder 
just för att de är kvinnor. Men 
det har blivit bättre menar de 
båda två.

– Gubbarna i kostym bär ock-
så pyjamas, som en kollega sa, 
säger Anita.

För Areima är nätverkandet 
viktigt för deras egen utveck-
ling. Nätverk kan också vara en 
av förklaringarna till att Herr-
ljunga är bäst bland kommu-
nerna i Sjuhärad.

– Det finns inget specifikt nät-
verk för kvinnor i Herrljunga. 
Men vi har nätverksluncherna 
som Per Florén på Fokus Herr-
ljunga håller i och även Rotary. 
Där var det mest män innan, men 
det har skett en förändring, be-
rättar Hanna Friman.

Både Anita och Hanna fram-
håller betydelsen av nätverkan-
de som företagare, Hanna tyck-
er att det är ett fantastiskt feno-
men som blir allt viktigare.

– Att prata med de man inte 
känner är att nätverka. Inte tala 
med de man redan känner, tipsar 
Hanna.

RAPPORTEN SOM  nu presenteras 
är baserad på arbetsmarknads-
statistik från SCB och avser 2011. 

Själva rankingen som görs är 
delad i tre lika viktade delar. De 
tre är: andelen kvinnor i företa-
garpopulationen, andel företa-
gare av kvinnor i arbetsför ålder 
och andel unga företagarkvinnor 
(16-34 år). I Sjuhärad toppar 
Herrljunga på plats 130 bland 
Sveriges 290 kommuner. Grannen 
Vårgårda är 192:a och Alingsås 
först på plats 231.

– Anledningen till att Herr-
ljunga är bäst i Sjuhärad är svår 
att säga. Men man kan säga att 
de kommuner som ligger i Sve-
rigetoppen har ett generellt bra 
företagarklimat, säger Maria 
Derner på Företagarna.

Riktade satsningar eller in-
kvotering är inte lösningen för 
att få fler kvinnor i företagande, 
menar Maria.

– Det handlar mycket om at-
tityd och inställning. Vi vill visa 
upp och belysa den här frågan.

BJÖRN DINAU
0322 - 64 19 04

bjorn.dinau@alingtid.se

Världsböndagen har firats i Vår-
gårda med en gudstjänst i Cen-
trumkyrkan. Under mer än 80 år 
har denna dag, som tidigare kall-
lades Kvinnornas Internationella 
Böndag, firats i vårt land. En bön-
dagskommitté från något land 
utarbetar ett program för guds-
tjänsten där man utgår från för-
hållanden i sitt land. Årets värd-
land var Frankrike, och man hade 
valt temat  ”Jag var främling och 
ni tog emot mig”. Genom  berät-
telser utifrån detta ämne fick 
gudstjänstdeltagarna en bild av 
hur kvinnor från olika kulturer 
upplever sin situation i Frankrike. 
I sånger, bibeltexter och böner 
blev temat aktuellt i vår egen si-
tuation och för var och en av oss. 
Vi fick också berätta för varandra 
om situationer där vi själva upp-
levt ett främlingskap men blivit 

välkomnade och mottagna. Sym-
boliskt fick vi knyta ihop band av 
olika färger så att det bildades en 
sammanhållen ring.

En viktig del i varje världsbön-
dagsgudstjänst är en insamling 
som görs för att kunna dela ut 
stipendier för utbildning av kvin-
nor i olika länder. Ett exempel 
gavs från en kvinna i Nicaragua 
som tack vare stipendiet kunnat 
utbilda sig till sjuksköterska och 
nu arbetar i sin hemby.

Världsböndagen är en ekume-
nisk rörelse, vilket betyder att de 
olika ländernas kommittéer be-
står av kvinnor från olika kyrkor 
och samfund. Vid gudstjänsten i 
Vårgårda medverkade kvinnor 
från de olika kyrkorna i Vårgår-
da.

MARGARETA EIDERHED

Bra på jämställdhet
– Herrljunga toppar företagarnas årsrapport
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KVINNLIGT FÖRETAGANDE. Anita Reimer och Hanna Friman, som äger och driver Areima, hade besök av Maria Derner, 
regionchef hos Företagarna.

Elever fick insikt i hur det är att 
leva med ett funktionshinder

Texter och bilder är företrädesvis 
inskickat material. Vi förbehåller 
oss rätten att korta texterna, 
skriv kort från början. Max 1500 
tecken, eller ett halvt A4. Skicka 
in materialet i god tid. Manus retur-
neras ej. Mejla till: f&f@alingtid.se

Förening

Församling
&
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Gudstjänstdeltagare har knutit samman band som symbol 
för gemenskap.

Världsböndagen firades 
i Centrumkyrkan

Årsmöte med 
LRF:s kommun-
grupp i 
Herrljunga
HERRLJUNGA: Årsmötet med 
LRF:s kommungrupp i Herr-
ljunga inleddes med förhandling-
ar. Ordförande Marie-Louise An-
dersson redogjorde för verksam-
heten under 2012.  

Under året har en kurs i ägan-
derättsfrågor hållits och en infor-
mationskväll om arrendekunskap. 
Kommungruppen har arbetat 
med Sydvästlänken och medver-
kat i Kulturkalaset i Herrljunga 
tillsammans med Studieförbun-
der Vuxenskolan. En skolkon-
taktsdag för alla åttondeklassare 
på Altorpsskolan genomfördes på 
Jonagården i Od hos Kjell-Göran 
och Jörgen Svensson. Eleverna 
fick information om De Gröna 
Näringarna, dvs jordbruk och 
skogsbruk samt naturbruksut-
bildning. Under året har Bonna-
fika arrangerats ett flertal gång-
er på Gäsene Mejeri.

Marie-Louise Andersson om-
valdes som ordförande. Hon in-
formerade om styrelsens verk-
samhetsplan för det kommande 
året. Bonnafika planeras att fort-

sätta. Även skolkontaktsdagen 
har styrelsen för avsikt att ge-
nomföra för årets åttondeklas-
sare. Styrelsen tänker också ta en 
diskussion med kommunen om 
miljötillsynstaxan.

En livlig diskussion följde an-
gående Sveriges självförsörj-
ningsgrad av livsmedel som idag 
ligger under 50 procent och of-
fentlig upphandling. Följande 
tänkvärda ord framfördes: ”Vil-
ken bonde vill du som konsument 
ta i hand.”

Anna Kuittinen, Studieförbun-
det Vuxenskolan, presenterade 
aktuella studiecirklar och tryckte 
på SV-arena som handlar om mat, 
konsumenter och politik.

Projektledare Erika Ekesbo 
från LRF Västra Götaland presen-
terade projektet Aktiva Unga som 
genomförts i bland andra Skara-
borg. Målet med projektet är att 
aktivera ungdomar boende på 
landsbygden i att stärka sin själv-
känsla och att de ska bli aktiva 
inom föreningsrörelsen men även 
engagera sig i hela samhället. Hur 
vi ska uppnå detta diskuterades i 
grupper.

Marie-Louise tackade de när-
varande och förklarade årsmötet 
avslutat.

MONA LENNARTSSON


