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dagens namn Karin och Kajsa
Karin är en svensk form av Katarina, som är grekiskt och förknippats med adjektivet katharos, som betyder ren eller kysk. Namnet har använts sedan 1400-talet och
varit ett populärt dopnamn i över 50 år. Det finns omkring 178 800 med namnet i
Sverige varav många stavar det Carin. Cirka 85 900 har Karin som tilltalsnamn.

i huvet på Urban Gattzén är en man i rörelse. Både i kropp och själ. Han har gjort sin

Hela världen är en rad underverk, men vi är så vana vid
dem att vi kallar dem vardagliga."
H.C ANDERSEN

För 10 år sedan
,1998, vann golfspelaren Jesper Parnevik Scandinavian Masters för andra gången, första gången
var 1995. Han hade två slag tillgodo på britten
Darren Clarke.

bilder från förr

tipsa livets gång
på livets.gang@hn.se
eller ring 0346-290 00!

Färre hem på
hjul säljs

inre resa och vill alltid vara på väg mot nya mål.

STOCKHOLM. Under juli

sjönk försäljningen av både
husbilar och husvagnar. Under månaden registrerades
607 husvagnar, vilket är 201
färre än samma månad året

innan. Hittills i år har husvagnsförsäljningen minskat
med nästan 12 procent.
Även husbilsförsäljningen sjönk något under juli
från 431 till 402 stycken. Hittills i år har dock husbilsförsäljningen ökat med 14 procent. (TT)

Redaktör:
Karin Hylander
0346-290 18
Reportrar:
Sven Bastholm 0340-62 91 52
Kristina Rhen 0340-62 91 32
Annonsbokning:
0346-290 00

53

Pensionär anmäler regeringen
FALUN. Pensionären Bo

Lindebert har anmält regeringen till Europadomstolen. Han anser att jobbskatteavdraget, som infördes 2007, innebär en grav
diskriminering av äldre.
Jobbskatteavdraget innebär att personer som arbetar får lägre skatt. Konsekvensen blir att pensionärer får betala mer i skatt.
– Det har varit skandalöst tyst om det här från
pensionärernas sida.
Många har berättat för mig
att de mår dåligt, säger
den före detta kriminalkommissarien till Falu-Kuriren.
Han tycker inte att pensionen ska ses som ett bidrag, utan som uppskjuten
lön. (TT)

Till minne av...
Visa din omtanke genom ett
bidrag till Röda korset, som
tackar med en vacker minnesadress till de anhöriga.
Röda korset Giro 900 800-4
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HEMMA BÄST. Urfalkenbergaren Urban Gattzén trivs i hemstaden. Ofta promenerar han längs Ätran och njuter av grönskan.
– Det är i naturen som människan kommer till sin rätt, det är där vi mår bäst och kan hämta kraft.

Samlar på möten
med människor

H

emma på
Albert
Engströms
väg ligger
ett antal
gula post-it-lappar, var och
en prydd med ett mål. Det
står: Hålla föredrag i ett fullsatt Globen, Sommarjobba
på en bondgård, Delta i en
arkeologisk utgrävning,
Sommarprata i radio och
mycket annat på lapparna.
– Man måste ha realistiska drömmar och mål men
det finns egentligen ingen
ände på saker att suga tag i
och göra.
Han är nyss hemkommen
efter 240 mil bakom lastbilsratten. Sommarjobbet, som
Urban Gattzén kallar det,
består av att åka runt på festivaler och konserter och
rådda under sommaren. Nu
senast i Litauen tillsammans
med ett gäng grabbar i 25årsåldern.
– Jätteroligt! Jag tycker

det är fantastiskt spännande att träffa nya människor.
Mötet mellan människor är
så otroligt utvecklande och
det är riktigt kul att umgås
med ungdomar, de har ett
annat perspektiv, ser möjligheter istället för hinder.
Urban Gattzén är ett välkänt ansikte för många. Han
är född och uppvuxen på
Herting och Västra Gärdet.
Efter några år på sjön, som
snickare i Oslo, säljare och
säljchef på Disneys Stockholmskontor hamnade han
åter i barndomsstaden som
marknadsdirektör på Sia
Glass i Slöinge. Men för
några år sedan satte han sig
ned och började fundera
över vad han ville bli när
han blev sto.
– Jag köpte in mig i ett företag men kände snart att
det inte var rätt för mig. I
den vevan fick jag möjlighet
att segla från Västindien till

Medelhavet och under resan funderade jag och bestämde mig för att göra något annat. Jag startade eget
och arbetar numera med
person- och företagsutveckling. Bland annat sitter jag
med som rådgivare i ledningsgrupper och styrelser
och hjälper till att utveckla
företagen. Detta är något
jag verkligen brinner för.
Med mina 15 år inom försäljnings- och marknadsområdet kan jag tillföra mycket
som bollplank och rådgivare.
Han har själv gått från att
vara självupptagen chef till
att bli en lyssnande och reflekterande människa, en
mentor och vägledare.
– Visst älskar jag att prata
men jag har lärt mig att lyssna på människor. För några
år sedan gick jag ned till ån
och satte mig en stund på
lunchen. En äldre dam kom
förbi, stannade och sa: ”Där

är en sothöna”. Hon sa det
inte till någon särskild men
jag svarade och vi började
prata. Vi satt där i en och en
halv timme och jag lyssnade
på den här gamla damen
som hade så mycket klokt
att säga.
I dag anlitas Urban Gattzén som föreläsare och
mentor av såväl företag som
organisationer men även
högskolor och privatpersoner vänder sig till honom.
Han säger sig vara en samlare, samlare av möten med
människor. Att sitta ned,
lyssna och diskutera uppskattar han mest.
– Det är många människor som går omkring och
mår dåligt i dag, man trivs
inte på jobbet och tycker att
alla andra har det mycket
bättre. Men ingen behöver
må dåligt, inte av sådana saker. Man måste ta tag i sig
själv och börja jobba, möta

lite om Urban Gattzén
FÖDD: Och uppvuxen i Falkenberg, bodde sina tolv första
år på Herting, därefter på Västra Gärdet.
ÅLDER: 45 år.
FAMILJ: Hustrun Lotta, dottern Louise 18 år och sonen Viktor 16 år.
UTBILDNING: Flera, bland andra bygg- och anläggningslinjen, säljledarutbildning, IHM:s ekonomilinje, Disneys managementutbildning och integrerat ledarskap på Handelshögskolan i Stockholm.
YRKE: Föredragshållare, mentor, coach.
INTRESSEN: Thaiboxning, badminton, motorcykeln – en
Honda Shadow, Formel 1, löpning.
Kopplar av: När jag lyssnar på eller läser böcker.
BOKTIPS: För egen personlig utveckling ”Vem snodde osten” av Spencer Johnson och skönlitterärt ”Munken som
sålde sin Ferrari” av Robin Sharma.
KURIOSA: Kapten Baines i tv-serien Onedinlinjen har
hjälpt Urban Gattzén med hans efternamn. Efter att ha
växt upp med att alltid komma sist i alla möjliga namnsammanhang bestämde sig Urban Svensson för att byta
namn. I ett avsnitt av Onedinlinjen stormade det ordentligt, kapten Baines skrek ut till besättningen att man skulle söka lä i gattet och i den meningen fann Urban Svensson inspiration till ett nytt namn, Gattzén.

sig själv. Dygnet har 24 timmar, åtta av dem sover man,
åtta jobbar man och de andra åtta är fritid. Jag brukar
säga att om man kan ha så
roligt på jobbet att de åtta
timmarna också känns som
fritid, ja då har man lyckats
och har dubbelt så mycket
fritid. Visst låter det enkelt?
Men det ligger mycket i det.
Att vara sin egen har
både för- och nackdelar
men för Urban Gattzén är
det inget snack om att fördelarna överväger. Att gå
tillbaka till ett välavlönat
chefsjobb och jobba 60 tim-

mar i veckan är inte längre
något alternativ. Han har
trampat gräset på andra sidan och är nöjd med vad
han har.
– Nu jobbar jag för att få
människor att må bra. Kan
det bli bättre än så?
ANNA MI MATZÉN
annami.matzén@hn.se
0346-290 18

BARNDOMSHEM. Birgitta Myrén växte upp på Vinbergs kvarn tillsammans med föräldrarna Elsie och Evert Nilsson och sina äldre bröder. Nu vill hon veta mer om kvarnen och efterlyser bilder och berättelser om den.

Tusen rosor till alla härliga
grannar, för den fina äreporten vid Ästad skola.
Paul och Katrin

Vill veta mer om
Vinbergs kvarn

Varsin ros till Morgan o. Co.
ingen nämnd, ingen glömd,
för att de håller så fint i
rabatterna på Vindilen.
Hyresgäst

Vinbergs kvarn har
anor långt tillbaka i tiden, möjligen ända från
1100-talet. Birgitta Myrén forskar om fastigheten och efterlyser
bilder, berättelser och
information om kvarnen.
FALKENBERG. Hon är själv

uppvuxen på Vinbergs
kvarn och för några månader sedan började hon intressera sig för den gamla
gårdens historia på allvar.
– Pappa, Evert Nilsson,
köpte kvarnen den 10 januari 1954, dagen efter jag föddes. I dag ägs den av hans
sonson, min brorson Matti-

as Melkersson och hans
sambo, men min mamma
Elsie bor fortfarande kvar
där, berättar Birgitta Myrén.
Innan den hamnade i släktens ägo tillhörde den Lennart Gustafsson (sålde
1954), Gustaf Johansson
(sålde 1942) och Johan Petersson (sålde 1921). Under
årens lopp har både Göteborgs stift och Riksantikvarieämbetet intresserat sig
för Vinbergs kvarn och nu
kan inte heller Birgitta Myrén värja sig mot historien.
– Jag har hittat gamla
handlingar och blivit nyfiken. Själv minns jag att en
del av kvarnen kallades för

Inga och Lars
Linde vigdes den
2 augusti 1958 av
prästen Josef
Berner, i Sankt
Laurentii kyrka i
Falkenberg.
Bröllopsdagen
uppmärksammas av barn och
barnbarn.

Dagens ros till alla som
på något sätt hjälper mig
i mitt boende,
på Krista Emma väg.
Inga Henriksson
Ett stort tack till släkt och
vänner som varit och är så
hjälpsamma mot oss.
Kramar i massor
Fredrik, Pernilla, Moa och Noel

Snickeriet och det har visat
sig att Gustaf Johansson var
vagnmakare och trots att
det inte var något snickeri
när jag växte upp så levde
namnet kvar.
Birgitta Myrén beskriver
det nyväckta intresset som
ett långtidsprojekt. Hon ska
kika i landsarkiv och forska
i andra källor men uppmanar också folk som vet något
om Vinbergs kvarn att ta
kontakt med henne.
– Helst vill jag få tag i kort
och berättelser om gamla tider vid kvarnen.
Birgitta Myrén nås på
0346 805 44.

Alf och Märta
Larsson,
Svartrå, firar 50årig bröllopsdag. De vigdes
den 2 augusti
1958 i Stråvalla
kyrka.
Vigselförrättare
var kyrkoherde
Rolf Glemme.

ANNA MI MATZÉN

Barbro och Stig
Nilsson firade
bröllopsdagen
den 5 april, med
barn och barnbarn, på Ästad
gård.

020-78 11 79
Webb: cancerfonden.se
Pg: 90 1986-0

Ett fång rosor till
Margareta och Göran i
Krogsered, Ni finns alltid
där för oss, med all Er värme.
Johan, Anna, Sara och Lisa
10.000 röda rosor till
Johannes och hans personal
på Herberts Café i Varberg,
som genom sitt engagemang
o. vänliga bemötande gjorde
min 80-årsfest den 28/7 till
en oförglömlig högtid.
Hanni Tillmann Moberg
Rosor i mängd till mina
vänner, särskilt Mona,
Annika, Carolin o. Lotta, som
överraskade med en rolig
kväll med god mat o. dryck.
Tack också för all övrig uppvaktning på min 50-årsdag.
Elli

