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Höstfest för
Snart avslöjas vilka
företagskvinnor som får Novellpriset
Att gå emot strömmen
och allas förvarningar
det har Therese Albrechtson, framgångsrik företagerska, gjort i unga år.
Nästa vecka kommer
hon till Höstfesten för
företagskvinnor i Karlskoga och Degerfors.
Det är Karlskogas och
Degerfors företagskvinnor
som den 14 oktober kommer att få chans att lyssna
till en företagerska som vågat trots alla förmaningar.
Therese Albrechtson
bestämde sig redan som
19-åring för att tacka nej till
Handels och i stället satsa på
sin affärsidé. Hon ville fortsätta med det projektarbete
som hon börjat med under
sista året i gymnasiet, Ung
företagsamhet. Att gå emot
strömmen var inte det enklaste men för Therese Albrechtson fanns bara frasen

”Tänk om jag lyckas”.
I dag är hon 23 år och entreprenören som driver fyra aktiebolag. Therese har
mottagit flertalet priser
och varit i topp som bland
andra Sveriges företagerska och Sveriges framtida
kvinnliga ledare och Sveriges ovanligaste företagare.
Och dagen efter besöket
i Karlskoga och Karlskoga
Wärdshus där Höstfesten
ska hållas väntar ytterligare ett företagspris som hon
får berätta mer om själv.
Det är projektet Kvinnor
i Karlskoga som är inne på
sista delen av projektet och
som tillsammans med styrelsen för den nybildade
företagarföreningen för företagskvinnor i Karlskoga
och Degerfors som står för
arrangemanget. Projektet
stöds av medel från UTCED
och Främja kvinnors företagande.
Ellinor Isaksson

Söndag den 18 oktober
avslöjas vilka tio elever
som blir 1 000 kronor
rikare i Novellpristävlingen. Juryn har fått
en bunt uppsatser från
elever på Bregårdsskolan, Bergslagsskolan
och Walthers gymnasium i Karlskoga och
Letälvsskolan i Degerfors och tio av dessa ska
belönas.

andra året. Eleverna fick
i år tre uppsatsämnen att
välja mellan.
Ett av dem är ”En dag på
Gråbo” och utgångspunkten är ett besök hos paret
August och Eva Johanna
och deras barn året 1885.
Marita Olén-Widenberg
kan berätta att flera skolklasser gjort studiebesök
på Gråbo för att få lära sig
mer om sin hembygd.

Det är Karlskoga Möckelns Bodhar Rotaryklubb
som tillsammans med
Bharat Forge Kilsta bjuder in alla gymnasieelever i årskurs ett på
de fyra skolorna. Bharat
Forge Kilsta har förbundit sig, berättar Marita
Olén-Widenberg som är
ordförande i Karlskoga
Möckelns Bodhar Rotaryklubb, att stå för prissumman i fem år och detta är

Det andra ämnet är ”När
jag fick Nobelpriset i...”
och sen står det eleven
fritt att välja ämne.
Det tredje ämnet är i
sin tur tredelat. ”När Selma Lagerlöf fick Nobelpriset 1909” ska behandla
Selmas stora dag och även
diskutera varför Selma
fick Nobelpriset men också vad priset kom att innebära för Selma Lagerlöf.
Juryn består av fem per-

Fantisera om Nobelpris

soner: Birgitta Johansson,
före detta svensklärare, är
ordförande och sen ingår
också bibliotekschef Helesine Taylor, bokhandlare
Olle Ekström och journalisterna Inger Gustavsson
från Karlskoga-Kuriren
och Benny Abrahamsson
från Karlskoga Tidning.
Det bör observeras att ingen i juryn vet vilka som
skrivit uppsatserna eller
från vilken skola de kommer. Juryn får tillgång till
namnlösa uppsatser och
det är bara Marita OlénWidenberg som vet vem
som skrivit vad.
De tio vinnarna har
kallats till en ceremoni i
Karlskoga konsthall där
priserna delas ut och sen
fortsätter festligheterna i
Karlskoga kyrka där Kent
Lundberg och Projektkören har en konsert där
de ska framföra låtar av
Elvis Presley.

Kvinna
anmälde
sitt ex
En kvinna på Klövervägen
har anmält sitt ex för egenmäktigt förfarande. Kvinnan
hävdar att hon väntat på att få
sina saker mellan 9 september
och 8 oktober och när det inte
skett anmälde hon sin före
detta för polisen.

Körde bil
utan körkort
Torsdag 8 oktober stoppar
polisen en yngling som kör
bil på Vallmovägen trots att
han saknar körkort. Ynglingen är nu misstänkt för grov
olovlig körning.

Yngling körde
moped för fort
En yngling ertappades i torsdag med att köra för fort på sin
moped på en 30-sträcka på Kilstavägen. Det visade sig också
att ynglingen saknade förarbevis för den aktuella mopeden
och han är därför misstänkt
för såväl fortkörning som
avsaknad av förarbevis.

