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llan ir en
oofi svirfiingad
manrmanslrrndm sonr

till

6rel Den 3januari beglr-

NOBR\IKEN.

"turistiska" saker och ser

u@gen

si att smflindustrin, rorelser

de och beviljades Stiftel-

iging

sen Nornrikens triidg*rdar
konkurs och den 1 februari
betalade lilla Bistad kripe-

gr

sig lokaltidningon har

Ittt

en intsruiu med Edk
Paubson som nu berittarom sln v.ision odr drtfii

llon'

och hantverk komnrer

och forts5tter,

si kommer

den hlir bygden inte att orka

av

utvecklas, sdger Bjlirebon

skillingen och tullf<iljde

Paulsson och fortsefter:

kdpeavtalet.

- Vi har en stor samhdlls-

Erik Paulsson lngrar att

vikens ttidgardar. Hans
hfiirta bankar silafit ltil

service som ska fungera och

han i december valde att dra

vi miste ha skattebetalare.

sig ur projektet I illa Bistad.

Blircodidetiirhan lnb

Vi som borpi Bjiire kan inte

*ldd ltir att tala mr dler

alla vara peruiondrer.

ftr

Ulla Bistad odr

sti ftr.

Upp och ner

Den v5lkdnde entreprenoren
ser fram emot en spiinnande
framtid f<ir lilla Bistad, vars
namn heimtats frin den gird
som tidigare IAg pi platsen

frir Nomrikens trldgilrdar.
- Aven om det har varit lite
gropar pi viigen, si iir vi pri
v5g r6tt hflll. Det k:inner vi.
Fler och fler engagerar sig
nu i Iilla !if51ad och i framti-

den frir Nornrikens tredgiirdar. Det gliidjer mig, sSger
ErikPaulsson.

Med tanke

pi planfrigor

och myndighetsut<ivning

Sj5lv lever Erik Paulsson fdr
f<imyelse. Han lir alltid nyfiken pi vad som hinder runt

h6met och vill stdndigt gdra
nya saker.

- Jag 5r entreprenor och
jag tycker att det dr roligt att
utveckla saker och ting. Det
:ir spdnnande att ta hand om

sidant som
inte funkar,
vdnda

in

pi

-Jag blev faktiskt Iite besvi-

di innan jul. Det var
mycket som hSnde och det
blev si mycket pajkastning.
Jag hade ocki en skada som
kanske gjorde attjag kanske
inte var pi bdsta hum6r.
ken

Blev dvertalad
Enligt Erik Paulsson var det
de owiga deldgarna i Lilla Bistad, Peter Ekelund,
Hans Bergengren, Christian W Janson

och

ut och

Carsten

Johansen,

som piL ett
mcite riverta-

det, och

hitta nya losningar. Men
visst, det har

lade honom

pengar

att satsa igen.
de

ocksi att g<ira,

hade pratat

- NIr

beriiknar han att det kommer att ta fem till tio 5r innan den planerade byggnationen b<irjar ta form. Till
deqs dr planen att fdrsrika

med

driva Norryikens tridgirdar
med si mycket kvalit6 som

id6er och mod att viga sat-

de sagt si minga kloka ord
att jag fick b<ija mig och gi
tillbaka in i laget. Det hand-

sa rdcker dock inte pengar

larindi omminhembygd.

mojligt.

Tilla Bistad satsar Sven pi
arrangemang och aktiviteter
for att locka tillbaka bescikarna till triidgirdarna och for

l5ngt.
- Det har jag liirt mig under
ett ling entrepren6rsliv.
Erik Paulssons drivlaaft dr
hans engagemang i Bjlire.

att locka entreprenorer till
starta verksamhet i omriidet. Pi kirdag dppnar trdd-

hembygd.

girdama fdr allmiinheten.
Erik Paulsson ser den framtida turismen som Jrfterst
viktig fdr Bjiire.
- Om vi inte utvecklar

flrdigt

det miste vi
ha med oss.

Utan engagemang, goda

-Jag vill ge tillbaka till min

Det har hunnit

gi 40 5r

I

hade

illa Bistads planer inklu-

derar en hantverksby, entre-

hotell och
bostAder med Nornrikens
triidgirdar i centrum. Men
Erik Paulsson vill att Bjlireboma sjiilva ska vara med
och utforma det frarntida
pren<irskola,

sedan han bdrjade engagera

Lilla Bistad.

sig i Norrvikens trldgirdar.
Sedan dess har det gitt upp

och ner for tridgfudarna,

- Bjireboma har levt med
anliiggningen i 100 ir. Vem
iir blttre liimpade iin Bjdre-

tills slutet som kom i borjan

borna sjiilva att hitta svaren?

ben

i

borjan av kamaren

och vill nu ge andra samma

m6jligheter.

HAlla igAng sen ice

ffi'w-

GRll{DEil TILL Norrvikens triidg6rdar har flyttats ett par
FOTO: CHRLSTIN ANDEBSSON

hundra meter.

Det som glSder mig mest 5r
forhoppningen att bygdens

mlnniskor

-

gamla som

unga- skakommermednYa
id6erisommar.
Han tycker sig redan mdrka

enfcirdndrad attityd till projektet, bide bland allmdnhet och hos ledamciterna i
kommuns$nelsen som fick
information om projektet i

som ska fungera.

Di

ger det

arbetstillfdllen.

Erik Paulsson tror

Anda sedan uppviixten och
starten som entrePrenor har
Bjiire spelat en vlldigt stor
roll i Erik Paulssons liv. Han
iir viildigt stolt 6ver utveckIingen av Swedish Open och
hamnomridet, som han har
varit en del av. Han iir ocksS en av delligarna tilIHotell
Riviera, d5r mannu Planerar

att riva hotellet och bYgga
nyn. Enligt Erik Paulsson dr
den nuvarande byggnaden
i allt fOr diligt skick for att

Pi sin
entreprenorsskoen
id6 om

renoveras.

la. Att tro Pi det man gor
och att kunna gora affdrer
ser han ocksi som de vikti-

nyelse miste

-

Det var fcirbrukat. For-

till och det iir
det som alla inte riktigt vill
acceptera. Foriindring blir
svirare att accePtera ner
man kommer upp i min

iir nigonting som kan bli
bra lingsiktigt. Derfor har

gaste egenskaperna for en
entreprendr.
- En entrePrenor 5r en
miinniska som lever fdr det
han gor och som dlskar att
istadkomma saker; som aldrig ger sig. Det Ar en mdnniska som hela tiden ser fram5t och som anpassar sig till
tidens ging och utveckling-

tongingarna blivit positiva-

en, siiger Erik Paulsson.

re och positivare.

Si kinner han att han har
levt sitt liv.

Vi miste vara beredda att
acceptera forlndringar for

-Jag har tittat framit hela
tiden och det ena har gett
det andra. Och si llinge jag
tycker att det dr roligt och
lroppen hlller kommer jag

attgtira det.
Sjiilv riids han varken foriindring eller fdmyelse.
- tnte det minsta. Dl hade
jag inte suttit hiir.Jag tycker
om att ta risker och ansvar
och det mlste man gcira.

Villa Abelin den 1O aPril.
-Jag tror att det 5r fler och
fler som ser att det nu sker
positiva saker och att detta

Ger arbetstillfdllen
SjSlv har Erik Paulsson
donerat 50 miUoner till den
entrepren6rsskola som ska
i Lilla Bistad. Han

byggas
hoppas
skolan

pi

stort intresse for

att fortsiitta engagera mig.

Entreprencirsskolan hand-

- Kan vi fi in ett hundratal ungdomar d5r och
Sven medelilders m5n-

lar ocksi om att ge andra
den chans han sjiilv fick

niskor, innebdr det att det
behovs l6rare, mat och
boende och allt annat runt

Paulsson iir viildigt tacksam
mot de som hjiilPte honom

ilder.
Varje nytt ftiretag eller nY
entreprencir innebdr anstSllda och skatteintdkter, nAgot
Erik Paulsson ser som 5rtterst

viktigt for det framtida

Bjlire.
- Det giiller att hilla igSng
servicen som finns i bYgden.

som ung entreprenor. Erik

ndr han stod

pi

vingliga

christin.andersson@lokaltidningen.s

