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28 000 läsare – sex dagar i veckan hela året
Senaste nytteposten.se

VÄDER • D2 • S32
Väldigt variet väder.  
Cirka 16 grader.

NYHETER • D1 • S8

Lyxigt kalas 
på Rebeccas 
stora dag

450
minuter har Håbos målvakt Linus 
Carlsson hållit nollan. Håbo bort-
aslog Järbo med 2–0 (1–0).
D2 • S19

BIRKAFYND • D1 • S16

”Vi förstod inte 
direkt vad vi 

hittat, det tog ett par 
minuter! ”
Sven Kalmring, professor  
i arkeologi

Welin ger ton åt 
Håbo Marknad AB
ORDFÖRANDE. Marknadsbolagets nya styrelseordfö-
rande är före detta dansbandsmusiker. 

Håkan Welin (FP) kan fortfarande handskas med 
både gitarr och piano, även om det numera är mycket 

näringslivsfrågor och turism på agendan. 
– Allt som gynnar företag gynnar kommunen, 

konstaterar han, med siktet inställt på att öka antalet 
företag i kommunen.  D1 • S4

NYHETER • D1 • S12

Boken skapar 
nya möten

NYHETER • D1 • S6

Längre tid  
för badare  
i sommar

LOPPIS. Många kom, fyndade, träffades och njöt i vårsolen på Stora torget när loppisdagen arrangerades av Lions och Enköpings 
Centrumsamverkan. D1 • S14-15 FOTO: MAGNUS ERIKSSON

ENKÖPING. Vårens stora loppisdag lockade många till centrum

SPORT • D2 • S17

Femetta av 
Fanna i derby 
mot ESK

 FOTO: MAGNUS ERIKSSON

www.bilforum.biz

För våra kunders bästa - varje dag

Enköping Gesällgatan 5 0171-381 20 Kungsängen Mätarvägen 1 08-581 734 1520

Vårkampanj! Förr och nupriser på 
utvalda begagnatbilar!

Finansiera till
2,99% räntaFölj Bilforum

på Facebook

www.polyresor.se   Kungsgatan 32   0171-47 79 10

med världens största kryssningsfartyg 
– Allure of the Seas

Transfer, flyg, hotell i Barcelona,  
7 nätter ombord på Allure of the Seas 

Häng med på vår gruppresa 5-13 sept

Pris från  12.650:-
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– Allt som gynnar företag 
gynnar kommunen, kon-
staterar Håkan Welin (FP), 
ordförande för Håbo Mark-
nads AB. 

Han har ett förflutet som 
dansbandsmusiker, och 
plockar fortfarande fram 
gitarren eller sätter sig vid 
pianot ibland.

– Men det är bara för att 
värma upp fingrarna, säger 
han. 

Yrkeslivet har han ägnat åt 
personal- och organisations-
frågor, både som anställd 
och som konsult, bland an-
nat i Stockholm och även 
internationellt. 

– Nu är jag yrkesmässigt 
pensionär, tar numera bara 
mindre uppdrag. Till för 
några år sedan hade jag fort-
farande stora kunder som 
Astra och Stockholms stad, 
men det är så pass omfattan-
de  och krävande uppdrag så 
det vill jag inte hålla på med 
längre. 

Många flyttar
Håkan Welin flyttade till 
Bålsta från Lidingö i maj 
2006. På hösten var det val, 
och han kom in i Håbopoliti-
ken, som ordförande i soci-
alnämnden den gången. Det 
var för nio år sedan, bland 
den längsta tiden han nå-
gonsin bott på ett ställe. 

– Jag har flyttat massor 
med gånger, och bott på de 
flesta ställen i Sverige, från 
Jokkmokk till Göteborg, 
både till följd av att mina för-
äldrar skiljde sig men också 
mina egna skilsmässor och 
även jobb, men nu brukar vi 
säga, det, min fru Margareta 
och jag, att nu flyttar vi inte 
förrän de bär ut oss, säger 
han.

Skatteintäkter
Håbo kommun har en bud-
get på drygt 980 miljoner 
kronor. 24 procent av det är 
skatteintäkter från företags-
verksamheter.

– Varje sak som gynnar fö-
retag skapar merintäkter för 
kommunen. Därför är det så 
viktigt med en god företags-
anda. 

Han har satt som mål att 
öka andelen skatteintäkter 
från 24 till 30 procent. Det 
kräver förstås fler företag 
och/eller mer företagsverk-

samhet. Bålsta Logistik kan, 
när det väl blir klart med de-
taljplaner, bidra till det ge-
nom stora nyetableringar, 
och i Draget är 14 fastigheter 
inom kort klara för försälj-
ning. 

– Vi har mycket idéer, och 
ska planera verksamheten 
för de kommande åren i bo-
lagsstyrelsen. Vi vill struk-

turera upp arbetet och ren-
sa upp i marknadsbolagets 
verksamhet, bli mer mål-
medvetna. Det gäller för oss 
att ha en tydlig inriktning på 
verksamheten för att nå må-
let att ta aktiv roll i samhälls-
utvecklingen, säger han.

Han betonar att förutsätt-

ningarna är goda, med en 
viktig kärna med kompe-
tenta tjänstemän i bolaget, 
som jobbar på flera fronter, 
och därtill en aktiv och in-
tresserad styrelse med stor 
kompetens. 

– De jobbar ju också med 
besöksnäringen och företag-

samhet i skolan, som är en 
viktig del i verksamheten. 
Ungdomar ska inte bara vara 
anställningsbara utan även 
kunna driva eget företag när 
de lämnar skolan.

Om fler företag ska etable-
ra sig i Håbo kommun krävs 
tillgång till industrimark, 

utan alltför långa vänteti-
der. Salamandrar satte käp-
par i hjulen för logistikområ-
det. Där pågår arbete med ny 
detaljplan. Marken i Draget, 
som kommunen bytte till 
sig av Skanska mot bostads-
mark är nu efter lång väntan 
avstyckad i 14 fastigheter, 

BÅLSTA. Nu dansar Håbo Marknad efter Welins toner 

Han vill spetsa verksamheten
NY ORDFÖRANDE. Han är före 
detta dansbandsmusiker, ledamot 
i Liberala företagares styrelse och 
innehar den ena av Folkpartiets två 
platser i fullmäktige. 

Nu styr han kommunens marknads-
bolag med ansvar för näringslivsfrå-
gor och turism.    

”Vi vill strukturera upp 
arbetet och rensa upp i 
marknadsbolagets 
verksamhet, bli mer 
målmedvetna”, säger Håkan 
Welin. 

Håkan Welin (FP), med ett förflutet som dansbandsmusiker, bland annat, är ordförande i Håbo Marknads AB, med ansvar för                                      näringslivsfrågor och turism, bland annat. FOTO: BIRGITTA LIINAMAA

Håbo Marknads AB

Ett helägt kommunalt 
bolag med ansvar för nä-
ringslivsservice, att hjälpa 
och stödja företag i kon-
takter med kommunen, 
marknadsföra kommunen, 
stärka besöksnäringen, 
skapa kontakter mellan 
skola och näringsliv, med 
mera. 
Styrelsen består av: Håkan 
Welin (FP); ordförande, 
Ralph Abrahamsson (M), 
vice ordförande, Ariel 
Pardo (S), Agneta Hägg-
lund (S), Bengt Björkman 
(SD). Ersättare: Peter Kilger 
(M), Sara Ahlström (C), 
Thomas Lindström (S), 
Christer Persson (S), Gustaf 
af Jochnick (BÅP). 

Håkan Welin 

Ålder: 66
Yrke: HR-konsult
Bor: I villa i Bålsta
Familj: Hustru och tre 
vuxna barn, ett barnbarn
Fritid: Musik, politik
Övriga uppdrag: ledamot 
i kommunstyrelsen, ordfö-
rande i  
kultur- och livsmiljöutskot-
tet, integrationsfrågor 
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BÅLSTA. Nu dansar Håbo Marknad efter Welins toner 

Han vill spetsa verksamheten

Håkan Welin (FP), med ett förflutet som dansbandsmusiker, bland annat, är ordförande i Håbo Marknads AB, med ansvar för                                      näringslivsfrågor och turism, bland annat. FOTO: BIRGITTA LIINAMAA

men det är fortfarande inte 
helt klar för försäljning. 20 
intressenter väntar.

Vägrar sälja
På andra sidan Södra Båls-
taleden finns mark, men en-
dast en etablering har skett 
sedan markägaren Skanska 

satte i gång försäljningen för 
flera år sedan, trots den stora 
efterfrågan på industrimark. 
Det förklaras av att Skanska 
vägrar sälja endast mark. De 
säljer bara paket med mark 
och byggnad. 

– Vi får diskutera det med 
Skanska. Det finns en massa 

gamla avtal mellan Skanska 
och kommunen som behö-
ver ses över. Vi har satt i gång 
med en analys av de avtalen.

Birgitta Liinamaa
070-3428597
birgitta.liinamaa@
eposten.se

6-mannalag
Gå, lunka, stavgång, spring - för familjer, företag, 
kvartersgäng, skolklasser, föreningar mm.
Första start kl. 18.00, därefter varje halvtimme. 
Friskis&Svettis står för uppvärmning ca 8 min. före varje 
start. 

Regler: 
Varje lag skall bestå av 6 deltagare. Varje deltagare får fullfölja 
så många varv (2,2 km/varv) som hon/han 
hinner påbörja inom en halvtimme.

Priser: 
Lagpriser utlottas vid varje start. Speciellt pris till ungdomslag 
(födda 1999 eller senare). Pris till bäste man/kvinna på varje 
sträcka. Individuella priser utlottas på varje start.

Startavgift:
200:-/lag.  Ungdomslag (födda 1999 eller senare) 100:-
Avgiften betalas i Gånsta före start. 
Företag/föreningar kan faktureras.

Anmälan:
Senast 10 juni på www.enkopingsklassikern.se eller på
Intersport i Enköping.
Efteranmälan:
Senast kl 17.30 måndag 15 juni.

inbjuder till

Måndag 15 juni 
kl. 18-21 vid Gånstagården

Utlottning av 4 lagpriser á 1000:- 
skänkta av Sparbanken i Enköping

Arrangörer: EAI, Friluftsfrämjandet, Friskis&Svettis, OK Enen

Samarbetspartners:

www.enkopingsklassikern.se


