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Lars Persson, Vecto

Kristianstad – värd Årets företagare
för världsscouter?
Livsmedelsindustrin nästa!

Kommer vi att kunna möta 40- till
50 000 scouter från hela världen på
Rinkaby skjutfält och i andra delar
av kommunen? Ja, det kanske blir en
verklighet år 2011 om Svenska Scoutrådet får som man vill. Just nu pågår
en kampanj för att få världsscoutorganisationen att välja Rinkaby
och Kristianstad.
Det är de många goda erfarenheterna av
Scout 2001 som är grunden för Scoutrådets
kampanj. All den positivitet som mötte
scouterna från kommunen, medierna, försvaret, lokalbefolkningen, många
företag och allmänheten gav mersmak. Därför satsar man på en seriös kampanj för att nå målet. Rinkaby och Kristianstad konkurrerar med Singapore,
Japan och Australien om att få anordna World Scout Jamboree 2011. Lite
grand påminner kampanjen om kampen för att få anordna OS, men kostnaderna är oerhört mycket lägre.

"Rinkaby, Singapore, Japan
eller Australien"

Lars Persson, Vecto Materialhantering AB i Arkelstorp har utsetts till ”Årets företagare”. Företaget har
som företagsidé att sälja färdiga system – från idé till
färdigmonterat på plats – till och med utbildning av
den personal som skall sköta den levererade utrustningen.
– ”Nyckelfärdigt” med andra ord, sade Lars Persson,
VD och en av ägarna till företaget till tidningen
”Kristianstad” i början av året.
– Om det varit så tidigare att vi haft de ﬂesta
kunderna inom bilindustrin och dess underleverantörer, så inriktar vi oss nu rent generellt till
industrin och då inte minst åt livsmedelsindustrin, säger han i samband med att han och
hans medarbetare uppmärksammas med
denna ﬁna utmärkelse.
För närvarande pågår ett projekt åt Norrmejerier i Umeå.
Företagets årsomsättning uppgår till cirka
25 miljoner kronor. Antalet anställda
är sju, de ﬂesta konstruktörer.
Utmärkelsen ”Årets företagare” delas ut av Företagarnas riksorganisation
på förslag av kommunen.
Lars Persson, VD på Vecto i Arkelstorp,
är årets företagare i Kristianstads
kommun

Stärkt position för Rinkaby
För några veckor sedan var en representant för världsscoutorganisationen på
besök för att på ort och ställe studera möjligheterna och fördelarna med att
välja Rinkaby och Kristianstad. Han kom tillsammans med representanter
för det svenska scoutrådet och mötte företrädare för Kristianstads kommun,
Försvaret och ett antal representanter för företag och organisationer. Eftersom jag hade tillfälle att vara med en del av tiden för hans besök kunde jag
konstatera att han var mycket imponerad av vilka goda förutsättningar vår
kommun kan erbjuda. Naturligtvis kunde han inte ge några som helst antydningar om hur resultatet blir när världsscoutorganisationen under hösten 2005
skall ta ett slutligt ställningstagande, men hela hans sätt att uttrycka sig visade att Rinkaby och Kristianstad deﬁnitivt har stärkt sin position efter hans
besök.

Krögare årets
nyföretagare

Alldeles oavsett hur det går med World Scout Jamboree 2011 vill Svenska
Scoutrådet genomföra en ny nationell jamboree 2007, också den i Rinkaby.
Blir det ett positivt beslut om 2011 kommer 2007 att bli något av en ”generalrepetition” där organisation, infrastruktur med mera testas.

Möte mellan nationaliteter från alla världsdelar
Personligen tycker jag att det skall bli en fantastisk händelse om vi skulle
kunna få World Scout Jamboree 2011 till vår kommun. Att få en chans att
möta kanske 100 olika nationaliteter från alla världsdelar med de olika erfarenheterna och kunskaperna som de är bärare av är något utöver det vanliga.
Att få se dem bygga relationer över etniska, religiösa och politiska gränser
blir också det en ”höjdare”. Scoutrörelserna i de olika länderna är bärare av
vissa gemensamma värderingar som i sig förbättrar möjligheterna till en framtida värld i fred, med respekt för medmänniskan och för naturen och med
strävan efter en långsiktigt uthållig samhällsutveckling. För alla oss som värnar om en demokratisk utveckling globalt är det positivt att se scoutrörelsernas arbete. De är värd både vår respekt och vårt stöd.

Kristianstad – attraktiv för ﬂera olika intressenter
Svenska Scoutrådets önskan om att få genomföra både den nationella jamboreen 2007 och den internationella 2011 visar än en gång att vår kommun
och delregion är attraktiv för många olika intressenter. Avgörande i detta fall
har varit de positiva erfarenheterna från 2001 med de många komponenterna
av samarbete och aktivt stöd i kombination med vår fantastiska natur, de goda
lokala förutsättningarna på Rinkaby skjutfält, vår infrastruktur etcetera. Om
både 2007 och 2011 års scoutsamlingar blir en verklighet har vi deﬁnitivt lyckats marknadsföra Kristianstad med positiva förtecken, denna gång som landets bästa scoutkommun. Det är väl något att se fram emot så här mitt i höstmörkret?!
Agne Furingsten, kommundirektör

Lars Frykman och Martin Danielsson som driver Restaurang Spisen har utnämnts till årets
nyförtagare i Kristianstads kommun.

För första gången delas det i år ut en utmärkelse till en framgångsrik nyföretagare. Det skedde igår när Lars Frykman
och Martin Danielsson, som driver Restaurang Spisen på länsstyrelseområdet,
ﬁck ta emot priset.
De båda kompanjonerna som varit
verksamma som krögare under tre år
startade efter kontakter med Nyföreta-

Utges av Kristianstads kommun
Kommunledningskontoret
V. Storgatan 12, 291 80 Kristianstad
Upplaga: 36 000 ex.
Tryck: Norra Skåne Offset.

garcentrum och har efter hand utökat
rörelsen.
– Nu serverar vi dagligen cirka 220 luncher, förutom att vi efter beställningar
också har kvällsöppet, berättar Lars Frykman, en av ägarna. Vi svarar också för
lunchserveringen på Kristianstads sparbank och i NB Personvagnars matsal.
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