
Redaktion:  Anne Engström 033–20 60 51 
t16 / Bollebygd • Ulricehamn • Herrljunga Torsdag 14 november 2019

BORÅS TIDNING

Butiksägare får 
tips om hur de kan 
undvika inbrott
Efter att en del incidenter 
har inträffat i butikerna i 
Herrljunga bjuder närings-
livsbolaget Fokus Herr-
ljunga och kommunpolis 
Robert Möörk in till en 
kväll om hur butiksägare 
skyddar sig mot brott.

HERRLJUNGA. Näringslivs-
chef Carl-Olov Holmström 
på Fokus Herrljunga säger 
att han är medveten om 
att kvällen, som anordnas 
den 21 november på Herr-
ljunga Hotell & Konferens, 
kommer med kort varsel 
men på grund av diverse 
händelser i bygden väljer 
man att ha en brottsföre-
byggande kväll så fort 
man kan. Inbjudan har 
gått till butiksägare och 
andra näringsidkare i 
kommunen.

En sådan händelse, som 
BT har berättat om, var då 
en man rånade ett par på 
en bil utanför en butik i 

Herrljunga men misslyck-
ades att starta den. Det var 
en orolig stämning i cen-
trala Herrljunga tills poli-
sen kunde bekräfta att 
mannen var gripen.

Under kvällen kommer 
Robert Möörk att informe-
ra om aktuella händelser, 
ge tips på hur man kan 
agera vidolika typer av 
händelser och berätta om 
hur man bäst skyddar sig 
mot brott.

Carl-Olov Holmström var 
själv med om att banken 
blev utsatt för ett bankrån 
då han arbetade på Swed-
bank. Han kommer att be-
rätta om hur han agerade i 
den situationen och vad 
man ska tänka på för att 
underlätta polisens arbete 
med att säkra spår med 
mera. Vad får man göra 
och vad ska man undvika 
att göra om man drabbas?
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I dag får den tidigare Bollebygdsbon Christian Josefsson, grund-
are av Uptive Göteborg AB, ett stipendium på 250 000 kronor för 
sitt entreprenörskap. Även Linus Bille, med anknytning till Am-
björnarp, belönas med ett något mindre stipendium på 135 000 
kronor.

Entreprenörer prisas 
av forskningsstiftelse
S tipendierna delas ut 

av Familjen Knut 
och Ragnvi Jacobs-

sons stiftelse i Göteborg, 
som belönar framgångsri-
ka forskare och entrepre-
nörer verksamma i Sveri-
ge. 

Christian Josefssons fö-
retag Uptive Göteborg AB 
är ett IT-konsultbolag som 
satsar på innovation, så-
som AR/VR och AI. Chris-
tian Josefsson får ett sti-
pendium på 250 000 kro-
nor för att utveckla sitt en-
treprenörskap. Han 
kommer att använda det 
till en ledarutbildning på 
Stanford University, Exe-
cutive program for 
Growing Companies, i 
Palo Alto i Kalifornien 
nästa år.

Han säger att en fram-
gångsfaktor för företaget 
är ett sunt förhållnings-
sätt till personlig utveck-
ling och att han och de an-
ställda gör saker som in-
tresserar dem, inte minst 
inom välgörande ändamål 
och initiativ. 

Christian Josefsson är 
uppväxt i Bollebygd och 
inledde sin entreprenörs-
bana redan där. 2008 in-
tervjuades han i Borås 
Tidning då han hade star-
tat jobbsökarsajten sveri-
ge-norge.se för svenskar 

som ville hitta jobb i Norge 
tillsammans med sin kom-
pis Viktor Nord. Sajten var 
gratis för arbetssökande, 
medan arbetsgivare som 
hittade en person att an-
ställa fick betala.

Christian Josefsson gick 
gymnasiet på Hulebäck i 
Mölnlycke och utbildade 
sig sedan på Chalmers tek-
niska högskola i Göteborg 
där han läste design och 
programmering. Redan 
under Chalmerstiden var 
han företagsam och star-
tade en designdag för att 
marknadsföra utbildning-

en. Efter examen jobbade 
han som konsult inom 
produktdesign, bland an-
nat med Gripenprojektet 
på Saab, innan han starta-
de jobbsökarsajten.

Personalen på Uptive, 
som grundades 2015, är ett 
sammansvetsat team och 
målet är att växa till 20 
personer i Göteborg under 
nästa år och till 50 i Sveri-
ge totalt.

Den andra stipendiaten är 
Linus Bille i Göteborg, 
som kommer att använda 
sina 135 000 kronor för att 

genomgå Stanford Busi-
ness Schools utbildning 
”Managing Teams for Inn-
ovation and Success”. Li-
nus Bille har varit med och 
grundat flera verksamhe-
ter, bland annat Svenska 
AI-akademin, och är se-
dan 2015 drivande grund-
are av Eicorn AB. Företa-
get bygger på Linus Billes 
examensarbete från Exe-
cutive MBA på University 
of Oxford, som handlade 
om gapet mellan kunskap 
och handling på innova-
tionsområdet. Eicorn vill 
hjälpa företag och innova-
törer att anamma nya och 
bättre sätt att tänka när 
det gäller innovation och 
på så sätt hjälpa till i om-
ställningen till ett mer 
hållbart samhälle.

Linus Bille äger en fastig-
het i Ambjörnarp i Trane-
mo kommun och har an-
knytning till kommunen 
genom sin frus släkt.

Stiftelsens stipendieut-
delning sker en gång per 
år och i eftermiddag delas 
totalt nästan två miljoner 
kronor ut till sju stipendi-
ater.
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Räddningstjänsten jobbade en dryg timme med att få upp 
hästen som hade fastnat i diket. FOTO:  PRIVAT

Hästen mår bra efter 
räddningsinsatsen
Den 29 och ett halvt år 
gamla hästen Little Big 
Man har repat sig efter den 
dramatiska händelsen då 
han fastnade i ett dike i 
Töllsjö i lördags, berättar 
ägarna.

TÖLLSJÖ. BT skrev i helgen 
om hur hästen hade fast-
nat och inte kunnat ta sig 
upp på egen hand.

Det var ägaren som upp-
täckte hästen liggande i 
diket intill en hage och till-
kallade räddningstjäns-
ten. Enheter från Töllsjö 
och Bollebygd ryckte ut 
tillsammans med djur-
räddningsenheten från 

Skene som hade med sig 
specialutrustning.

Räddningstjänsten 
hade med sig en bandvagn 
med kran, men klarade sig 
utan den. Efter en dryg 
timmes insats för att få 
under ett lyftband kunde 
hästen lyftas ur diket och 
Vårgårda distriktsveteri-
när kom och gav dropp 
och smärtlindrande.

– Little Big Man mår fint 
nu, säger ägarna. Rädd-
ningstjänsten gjorde en 
fantastisk insats. De får 
inte alltid den uppskatt-
ning de förtjänar, men vi 
är väldigt tacksamma.
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BT 28/10 2008. Christian Josefsson intervjuades i Borås 
Tidning i samband med att han startade en jobbsökarsajt.


