
Startar eget 
i kristider
Hans Gurnett säger upp sig 
för att starta eget i värsta 
långkonjunkturen. Sidan 10

Vädret i dag

Ronsdag

Mulet väder 
och tidvis regn.  
8 till 13 grader.
 
 Sidan 20

tyck till om 
arvika kommun!
Kommunen vill veta hur man ska kunna 
bli bättre i sin service till kommuninvå-
narna. Detta i en ny tjänst på nätet. Sidan 7

arvika ett av sju 
lärcentra med nyhet
Teori och praktik varvas i ANC:s nya ex-
port- och importutbildning, som genom-
förs på sju platser i landet. Sidan 11
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VI HAR VÄRMELÖSNINGEN
FÖR ER ! 

• Luft/Luft
• Bergvärme
• Jordvärme

• Luft/Vatten
• Kaminer

arvika tvärt emot 
andra kommuner
Arvika kommun har i flera år sagt kon-
sekvent nej till leasingbilar vid kom-
munens gruppboenden för funktions-
hindrade. Bilar som kan användas för 
utflykter och fritidsaktiviteter.

Man hänvisar till rekommendatio-
ner från SKL, Sveriges Kommuner 
och Landsting.

Men i flera av grannkommunerna 
i Värmland finns det tillgång till bil 

eller buss på gruppboendena, bland 
annat i Eda kommun.

– Det handlar om livskvalitet, säger 
Inger Sjöblom som jobbar inom LSS-
verksamheten i Åmotfors. Sidan 4

Ny chans för 
gunnarskog
Tjänstemännen i landstinget 
föreslår att distriktssköters-
kemottagningar i Sulvik och 
Klässbol läggs ned. Däremot 
får Gunnarskog en ny chans då 
man föreslår att mottagningen 
får en ”anpassning av innehåll 
och öppettider”.  Landstingssty-
relsen behandlar förslaget den 
14 april.

Sidan 40

iNSäNdare

33 miljoner 
alldeles 
för lite!
– Det räcker inte på långa vägar, 
säger kommunalrådet Claes 
Pettersson (S) om regeringens 
tillskott till kommunerna för 
åren 2010–12.

För Arvika kommun inne-
bär det totalt dryga 33 miljoner 
kronor medan Eda kommun får 
drygt 11 miljoner kronor.

Pettersson hävdar att belop-
pet är alldeles för litet och inte 
alls på den nivå som behövs för 
att hålla stabilitet i kommun-
sektorn.

Sidan 40

Gunnar Lagerkvist, Dag Cederborg och Margareta Wallsten presenterade på tisdagen Vattenmyndighetens förslag på mål och kvalitetskrav på svenska 
vattendrag. Förslaget är nu ute på samråd och länsstyrelsen samlar in synpunkter från berörda privatpersoner, föreningar, näringsidkare och kommuner.
 FOTO: VerOnica nOrdenberg-OlssOn

Nu planeras 
vattenförbättring

i och med genomförandet av eU:s vatten-
direktiv tar nu Vattenmyndigheten ett 
samlat grepp kring statusen på våra vat-
tendrag och hur de ska förbättras. i går, 
tisdag, diskuterades avrinningsområdet 
för byälven och borgviksälven, som myn-

nar ut i Västerhavets vattendistrikt. en 
plan för området är nu ute på samråd och 
därför anordnar länsstyrelsen träffar med 
alla intressenter för att samla synpunkter 
på materialet.

Sidan 10

’’ Vi kommer att 
fortsätta att 

stimulera ett aktivt 
kommunfullmäktige, 
vi kommer att fort-
sätta att arbeta för 
en stabil kommun 
och vi hoppas på ett 
fortsatt gott samar-
bete med alla partier 
även i fortsättningen 
i dessa frågor.

Sten Fransson (S)

Claes Pettersson (S)
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Man kan ju tycka att folk som 
har jobb i dessa tider borde 
hålla hårt i dem. Inte Hans 
Gurnett. Han har just sagt upp 
sig från en fast tjänst för att 
starta eget som IT- och utbild-
ningskonsult.
ArVIK A

De senaste fyra åren har Hans 
Gurnett mest synts inom ANC:s 
lokaler, där han har varit lärare 
för vuxna i matematik och IT. 

– Det har varit jätteroligt och 
jag har träffat massor av härliga 
människor, men jag har känt mer 
och mer att det saknas något, sä-
ger han.

Han har arbetat en hel del med 
småföretagare, hjälpt dem att 
hitta IT-lösningar och fått lite 
förfrågningar om att utöka den 
sidan. Men eftersom det skulle 
räknas som konkurrerande verk-
samhet var det inte förenligt med 
den tjänst han redan hade. 

Sade upp sig
Hans Gurnett ställdes inför ett 
vägval: fortsätta som tidigare 
och säga nej till den allt mer lock-
ande drömmen, eller säga upp sig 
och ta chansen. Det blev alltså det 
sistnämnda. Det fanns förstås de 
som sa ”Nu!?” och syftade på den 
växande arbetslösheten. Helt ut-
an skyddsnät är han, a-kassa och 
starta-eget-bidrag är inte till för 
dem som säger upp sig. 

– Men jag vände på det och kän-
de om jag får snurr på det nu, får 
tid att växa i kostymen, då är jag 
ju med sedan när det vänder.

Och många har varit positiva, 
även om hustrun kände viss oro 
till att börja med. Paret har två 
flickor, tre och sex år gamla, som 
också ska försörjas. Men Hans 
tror på sin idé, riktigt lyser av 
energi och lust att komma igång. 
Det smittar av sig.

Vill ha utmaningar
Han har längtat efter den där  
utmaningen, att få växa själv,  
utvecklas och utnyttja mer av det 
han faktiskt är bra på.

– Jag är... inte rastlös, direkt, 
men nu är jag mogen för nya ut-
maningar. Jag vill inte se mig 
själv hamna i det berömda ekorr-
hjulet. det är dags att göra något 
nytt, som också kan bredda min 
kompetens, säger han.

Kontoret kommer han att ha på 
hemmaplan, eller egentligen är 
han ju sitt eget kontor, i egenskap 
av konsult. Bokföring och sådant 
kommer han åtminstone till en 
början att sköta själv. Några stora 
investeringar kräver inte företa-
get, så han slipper åtminstone stå 
med tunga lån om det inte skul-
le bära sig. Det är ”bara” det där 
med att få ihop till mat på bordet.

– Det känns helt okej att jobba 
dubbelt så mycket för hälften så 
mycket. Jag gör inte det här för 
att tjäna pengar, utan för att jag 

vill ha den där utmaningen. Når 
jag break even, då kommer jag va-
ra jättelycklig.

Växte upp i England
Han är lite motvalls på fler än ett 
sätt. Utgår från en bred kunskaps-
bas istället för att specialisera sig 
på spjutspetskompetens.

Hans Gurnett kom som nio-
åring till Sverige från England 
och behärskar således engelskan 
oklanderligt. Han har teknisk 
bakgrund, är från början utbildad 
flygtekniker och jobbade under 
flera år som reparatör. Men det 
yrket, i kombination med cross-
körning, satte sina spår i händer-

na. Han drabbades av ”vita fing-
rar” och opererades. Testade att 
jobba i England under ett år, på 
ett amerikanskt företag som till-
verkade kablar till satelliter. Men 
Hans insåg att det inte fungerade 
att ha ett fingerfärdigt jobb. 

– Jag fick sadla om och läste på 
universitetet under fem års tid, 
till gymnasielärare i IT och ma-
tematik.

Utbildning och IT-tjänster
Företaget har två huvudinrikt-
ningar: en utbildningsdel och 
en tjänstedel. När det gäller  
utbildningen, inom bland annat 
IT, språk och matematik, har han 

företag och skolor som främsta 
målgrupp. 

– Utbildningsdelen är jättevik-
tig, kontakten med människor. 
Utbildning är något jag älskar, det 
vill jag fortsätta med, säger han.

Inom tjänstesidan erbjuder 
han dels hemsidor, men också 
helhetslösningar där han tillsam-
mans med kunden går igenom 
allt som har med marknadsföring 
och presentation av företaget att  
göra. Ett företag med högklassiga 
produkter ska förstås också ha 
bruksanvisningar i samma klass 
– pedagogiska, professionella och 
informativa. Hans erbjuder ock-
så med support omkring allt som 
har med datorer och programva-
ra att göra. Främst riktar han sig 
mot små företag.

Ut i det okända
Engelskan kommer till använd-
ning dels i utbildningar för fö-
retag som jobbar med interna-
tionella kontakter, men också 
när det gäller översättningar av  
dokument. 

Sista mars gjorde Hans Gur-
nett sin sista dag som lärare på 
ANC. Nu hoppar han rakt ut i det 
okända med bara sin kompetens 
och en enorm lust och framtids-
tro i bagaget. 

– Energin finns och idéerna 
finns, det känns bara roligt att 
komma igång nu.

Jenny WIllmAn
0570-71 44 11

hans startar eget i kristider
Säger upp sig från fast tjänst för att bli egenföretagare

Hans gurnett är något av mannen mot strömmen. Mitt i kristider säger han 
upp sig från ett fast jobb för att starta eget. FOTO: Jenny Willman

Igår diskuterades Vatten-
myndighetens förslag till 
förvaltningsplan för Väster-
havets vattendistrikt och dit 
hör avrinningsområdet för 
Byälven och Borgviksälven. 
Deltagarna efterlyste ett 
bättre underlag för att lättare 
kunna se vad förslaget inne-
bär konkret.
ArVIK A

Genomförandet av EU:s vatten-
direktiv innebär att Sverige ska 
kartlägga vatten, fastställa vilka 
mål och kvalitetskrav som ska 
uppnås och upprätta åtgärds-
program för dessa. Målet är god  
vattenstatus i alla vatten år 2015.

I december 2009 ska vattenmyn-
digheten fastställa planer och åt-
gärder. I åtgärdsprogrammet ut-
går man från olika vattendistrikt 
beroende på avrinningsområ-
de. Byälven och Borgviksälvens  
vatten mynnar ut i Västerhavet, 
varför man hör till Västerhavets 
vattendistrikt.

Presenterar åtgärdsplanen
Under samrådstiden som pågår 
till och med september åker repre-
sentanter från länsstyrelsen runt 
för att introducera åtgärdsplanen 
och diskutera innehållet med be-
rörda. Till mötet i Arvika kom 
representanter från kommuner, 
kraftbolag, LRF, fiskevårdsför-
eningar och fiskevårdsområden, 
markägare och Naturskyddsför-
eningen. Samrådsmaterialet be-
står av förvaltningsplan, åtgärds-
program, miljökvalitetsnormer 
och miljökonsekvensbeskriv-
ning.

I anslutning till By- och Borg-

viksälven finns 200 sjöar och i 
miljökvalitetsnormerna bedö-
mer man sjöarnas status i dålig, 
otillfredsställande, måttlig, god 
och hög status.

– Det finns ett icke-försäm-
ringskrav. Är det hög eller god sta-
tus i en sjö, kan det inte sänkas.  
Övriga sjöar ska upp, berättade 
Gunnar Lagerkvist från länssty-
relsen.

På grund av tekniska eller eko-
nomiska hinder kan kraven an-
passas, eller så får man längre tid 
på sig att vidta åtgärder.

Viktigt första steg
– Rapporten är på en ganska över-
gripande nivå, men den innehål-
ler mycket av vad man ska göra på 
olika sektorer. Jag vill lyfta fram 
att det är en första ram, men det 
är ett viktigt första steg att fånga 
helheten, sa Gunnar Lagerkvist.

På mötet kom också synpunk-
ter upp om att det är en väldigt 
övergripande rapport och att det 
kan vara svårt att veta vad man 
som berörd kommer att behöva 
ta för ansvar och vilka ekonomis-
ka ramar det handlar om. Klart 
är i alla fall att fosforutsläppen 
i Byälven bör minskas med sju 
ton och där står jordbruken och 
industrin för den största delen av 
utsläppen, men även enskilda av-
lopp påverkar med så mycket som 
16 procent.

Gruppdiskussioner kring teman
Efter en timmes information sam-
lades mötesdeltagarna i grupper 
för att diskutera särskilda teman: 
miljögifter, övergödning, fysisk 
påverkan, skydd av växter och 
djur samt samverkansmetoder.

Övergripande åsikter som kom 

fram var att många ville trycka 
på vikten av att man inte vidtar 
åtgärder förrän man har klart 
för sig vilka konsekvenser detta 
innebär. Värna mångfalden och 
se till så att regelverket inte leder 
till likformighet, var en annan 
åsikt. Och sist men inte minst, 
hushållens inverkan på vatten-
kvaliteten. Hur påverkas hushål-
lens utsläpp? Bör man förbättra 
det allmänna medvetandet? Och 
borde man inte bevaka dagvatt-
net och vad som spolas ut med det 
i form av lösningsmedel, biltvätt-
produkter och så vidare.

Konkreta synpunkter
Länsstyrelsens samrådsmöte i 
Arvika var det första i Värmland 
och Gunnar Lagerkvist är nöjd 
med dagen.

– Vi får alltid konkreta syn-
punkter, när vi är ute så här, som 
är väldigt värdefulla när man 
ska utveckla materialet som vi 
ska färdigställa till hösten, säger 
han.

En viktig punkt som kom upp 
under dagen enligt honom rörde 
skogsbruket.

– Skogsbruket påverkar våra 
vatten mycket i Värmland.

Därför efterlyste många rikt-
linjer för hur man bör vårda sina 
vatten när man bedriver skogs-
bruk.

– Sedan kom det också fram att 
man är väldigt tveksam till att ta 
fram åtgärder när man har så då-
ligt underlag. Aktörer lyfter fram 
att man behöver ta reda på hur 
det verkligen ser ut innan man 
vidtar åtgärder.

VeronIcA nordenberg-olsson
0570-71 44 15

Vattnets status ska förbättras 

Härifrån till 
Västerha-
vet. Förore-
ningar via 
dagvatten 
är ett 
problem 
man måste 
ta ställning 
till när 
Vattenmyn-
dighetens 
förslag på 
mål och 
kvalitets-
krav ska 
fastställas. 
 FOTO: 
 VerOnica 
 nOrdenberg-
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ArVIKA På länsstyrelsens infor-
mationsmöte om Vattenmyndig-
hetens förslag presenterade sig 
en ny förening, nämligen Byälven 
och Borgviksälvens Vattenråd.

En interimsstyrelse för det 
nya Vattenrådet har bildats och 
i maj ska rådet formellt uppstå 
vid ett möte i Nysäter.

– Vi är ingen myndighet utan 
vi ska försöka få engagerade 
människor som arbetar och har 
kunskap i området att komma 
med tips, förslag och önskemål, 
säger Inger Hjerpe som utsetts 
till ordförande.

Vattenrådet skickar sedan vi-

dare synpunkterna till länssty-
relsen. I interimsstyrelsen finns 
ledamöter och ersättare från 
kommuner, LRF, fiskevårdsför-
bund och föreningar, Glaskogen, 
Fortum och Volvo.

Vattenrådet tänker sig vara 
ett komplement till Vattenvårds-
förbundet som också kommer 
att vara föreningsmedlem i Vat-
tenrådet.

– Kunskap och samverkan är 
viktiga saker för att få det här att 
fungera, sa Dan Johansson, mil-
jösamordnare i Arvika kommun 
och den som håller i det praktis-
ka vad gäller Vattenrådet.

nytt Vattenråd har bildats
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