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NORRVIKEN. Han är en upptagen
och svårfångad man, men skam den
som ger sig. Lokaltidningen har fått
en intervju med Erik Paulsson som nu berättar om sin vision och dröm för Lilla Båstad och Norrvikens trädgårdar. Hans
hjärta bankar starkt för Bjäre och det är han inte rädd för att tala om eller stå för.
Den välkände entreprenören ser fram emot en spännande framtid för Lilla Båstad, vars namn hämtats från den gård som
tidigare låg på platsen för Norrvikens trädgårdar.
– Även om det har varit lite gropar på vägen, så är vi på väg rätt håll. Det känner vi. Fler och fler engagerar sig nu i Lilla
Båstad och i framtiden för Norrvikens trädgårdar. Det glädjer mig, säger Erik Paulsson.
Med tanke på planfrågor och myndighetsutövning beräknar han att det kommer att ta fem till tio år innan den planerade
byggnationen börjar ta form. Till dess är planen att försöka driva Norrvikens trädgårdar med så mycket kvalité som möjligt.
Lilla Båstad satsar även på arrangemang och aktiviteter för att locka tillbaka besökarna till trädgårdarna och för att locka
entreprenörer till starta verksamhet i området.
Erik Paulsson ser den framtida turismen som ytterst viktig för Bjäre.
– Om vi inte utvecklar "turistiska" saker och ser till så att småindustrin, rörelser och hantverk kommer igång och fortsätter,
så kommer den här bygden inte att orka utvecklas, säger Bjärebon Paulsson och fortsätter:
– Vi har en stor samhällsservice som ska fungera och vi måste ha skattebetalare. Vi som bor på Bjäre kan inte alla vara
pensionärer.

Upp och ner
Själv lever Erik Paulsson för förnyelse. Han är alltid nyfiken på vad som händer runt hörnet och vill ständigt göra nya saker.
– Jag är entreprenör och jag tycker att det är roligt att utveckla saker och ting. Det är spännande att ta hand om sådant
som inte funkar, vända ut och in på det, och hitta nya lösningar. Men visst, det har med pengar också att göra, det måste vi
ha med oss.
Utan engagemang, goda idéer och mod att våga satsa räcker dock inte pengar långt.
– Det har jag lärt mig under ett lång entreprenörsliv.
Erik Paulssons drivkraft är hans engagemang i Bjäre.
– Jag vill ge tillbaka till min hembygd.
Det har hunnit gå 40 år sedan han började engagera sig i Norrvikens trädgårdar. Sedan dess har det gått upp och ner för
trädgårdarna, tills slutet som kom i början av året. Den 3 januari begärde och beviljades Stiftelsen Norrvikens trädgårdar
konkurs och den 1 februari betalade Lilla Båstad köpeskillingen och fullföljde köpeavtalet.
Erik Paulsson ångrar att han i december valde att dra sig ur projektet Lilla Båstad.
– Jag blev faktiskt lite besviken då innan jul. Det var mycket som hände och det blev så mycket pajkastning. Jag hade
också en skada som kanske gjorde att jag kanske inte var på bästa humör.

Blev övertalad
Enligt Erik Paulsson var det de övriga delägarna i Lilla Båstad, Peter Ekelund, Hans Bergengren, Christian W Janson och
Carsten Johansen, som på ett möte övertalade honom att satsa igen.
– När de hade pratat färdigt hade de sagt så många kloka ord att jag fick böja mig och gå tillbaka in i laget. Det handlar
ändå om min hembygd.
Lilla Båstads planer inkluderar en hantverksby, entreprenörskola, hotell och bostäder med Norrvikens trädgårdar i
centrum. Men Erik Paulsson vill att Bjäreborna själva ska vara med och utforma det framtida Lilla Båstad.
– Bjäreborna har levt med anläggningen i 100 år. Vem är bättre lämpade än Bjäreborna själva att hitta svaren? Det som
gläder mig mest är förhoppningen att bygdens människor – gamla som unga - ska kommer med nya idéer i sommar.
Han tycker sig redan märka en förändrad attityd till projektet, både bland allmänhet och hos ledamöterna i
kommunstyrelsen som fick information om projektet i Villa Abelin den 10 april.
– Jag tror att det är fler och fler som ser att det nu sker positiva saker och att detta är någonting som kan bli bra långsiktigt.
Därför har tongångarna blivit positivare och positivare.
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Ger arbetstillfällen
Själv har Erik Paulsson donerat 50 miljoner till den entreprenörsskola som ska byggas i Lilla Båstad. Han hoppas på
stort intresse för skolan
– Kan vi få in ett hundratal ungdomar där och även medelålders människor, innebär det att det behövs lärare, mat och
boende och allt annat runt som ska fungera. Då ger det arbetstillfällen.
Erik Paulsson tror på sin idé om en entreprenörsskola. Att tro på det man gör och att kunna göra affärer ser han också
som de viktigaste egenskaperna för en entreprenör.
– En entreprenör är en människa som lever för det han gör och som älskar att åstadkomma saker; som aldrig ger sig.
Det är en människa som hela tiden ser framåt och som anpassar sig till tidens gång och utvecklingen, säger Erik
Paulsson.
Så känner han att han har levt sitt liv.
– Jag har tittat framåt hela tiden och det ena har gett det andra. Och så länge jag tycker att det är roligt och kroppen håller
kommer jag att fortsätta engagera mig.
Entreprenörsskolan handlar också om att ge andra den chans han själv fick som ung entreprenör. Erik Paulsson är
väldigt tacksam mot de som hjälpte honom när han stod på vingliga ben i början av karriären och vill nu ge andra samma
möjligheter.

Hålla igång service
Ända sedan uppväxten och starten som entreprenör har Bjäre spelat en väldigt stor roll i Erik Paulssons liv. Han är väldigt
stolt över utvecklingen av Swedish Open och hamnområdet, som han har varit en del av. Han är också en av delägarna till
Hotell Riviera, där man nu planerar att riva hotellet och bygga nytt. Enligt Erik Paulsson är den nuvarande byggnaden i allt
för dåligt skick för att renoveras.
– Det var förbrukat. Förnyelse måste till och det är det som alla inte riktigt vill acceptera. Förändring blir svårare att
acceptera när man kommer upp i min ålder.
Varje nytt företag eller ny entreprenör innebär anställda och skatteintäkter, något Erik Paulsson ser som ytterst viktigt för
det framtida Bjäre.
– Det gäller att hålla igång servicen som finns i bygden. Vi måste vara beredda att acceptera förändringar för att göra det.
Själv räds han varken förändring eller förnyelse.
– Inte det minsta. Då hade jag inte suttit här. Jag tycker om att ta risker och ansvar och det måste man göra.
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