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Ewa Henriksson vinnare under guldkvällen

Orädd. Ewa Henriksson försörjer sig som egenföretagare inom alternativmedicin. Under Laholms guldkväll ! ck hon som första kvinna i Laholm ta emot 
Gunillastipendiet. Bild: JONATAN GERNES

Alternativmedicinare 
prisas för sitt mod
VEINGE.  En driftig våg-
hals blev Laholms för-
sta Gunillastipendiat.
 – Fantastiskt roligt 
att betitlas orädd 
kvinnlig företagare, 
säger örtmedicinaren 
Ewa Henriksson.
Hon stod mitt i livet med 
trygg anställning och fast 
inkomst. Men vågade kasta 
loss. Sjuksköterskan Ewa 
Henriksson, 48, driver se-
dan två år en alternativme-
dicinsk praktik i Veinge.

– Jag har alltid förverkli-
gat mina drömmar, säger 
egenföretagaren som också 
bedriver avel på islandshäs-

tar och hyr ut cyklar från 
hemmet i Perstorp på la-
gom trampavstånd från na-
tursköna Hjörnered.

Gunillastipendiet  instifta-
des förra året till minne av 
företagarprofilen Gunilla 
Hallberg, som var verksam 
både i Halmstad och La-
holm. Det ska gå till en fö-

retagande kvinna i Hall-
bergs anda och växlar varje 
år mellan kommunerna.

När juryns motivering 
om mod lästes upp under 
Laholms guldkväll förstod 
många direkt att det i år 
gick till Ewa.

– Jag är ganska orädd. 
Mitt måtto är att satsa. Vå-
gar man inte satsa vinner 
man inget, säger Ewa Hen-
riksson, som med Ängsgår-
dens örtbod massage och 
hälsa visar att hon lever 
som hon lär.

– Jag satsade stort på att 
vara med på Laholmsmäs-
san med en jättedyr dubbel-
monter. Det öppnade dörren 
för en massa kunder som 

jag aldrig hade hittat annars. 
Det blev mitt genombrott.

Den lilla praktiken domine-
ras av en hyllvägg med flas-
kor i prydliga rader, örter 
som hon blandar till indivi-
duella kurer.

– Till vårdcentralen går 
man när man är sjuk. Här 
behåller man hälsan. Jag 
har varit sjuksköterska, 
men är hellre ”frisksköter-

ska”, säger Ewa Henriksson 
som vidareutbildat sig till 
örtmedicinare, näringstera-
peut och massör.

För stipendiet på 10 000 
kronor tänker hon göra nå-
got roligt för sig själv och 
sin 15-årige son.

Jonatan
Gernes
0430-792 13
jonatan.gernes
@hallandsposten.se

Ur juryns motivering
n ”Stipendiaten är en kvinna med stark personlighet. Hon 
bröt upp från en trygg och säker tillvaro och lämnade ett 
yrkesområde där hon varit uppskattad och framgångsrik. 
Hon vågade satsa, kasta loss och ta språnget till ett eget 
företagande med en mycket mer osäker verksamhet.”

c Jag är ganska 
orädd. Mitt måtto är 
att satsa. Vågar man 
inte satsa vinner man 
inget.
EWA HENRIKSSON

Kommun och 
husägare kan 
inte förlikas
GENEVAD.  Lådor, skåp, 
tapeter och vitvaror – 
allt var förstört. Led-
ningar till värmepan-
nan var avklippta. 
 Husägare och kom-
mun står långt ifrån 
varandra i hustvisten 
i Genevad.

Det är Uppsalabolaget Cen-
trumstråket som äger fastig-
heten. Kommunens social-
tjänst hyrde åt en person 
som inte hade något annat 
hem. 

Husägaren kräver kommu-
nen på 275 000 kronor. Men 
efter att parterna nu träffats 
i domstol för en förebere-
dande förhandling konstate-
rar tingsrätten att de står 
långt ifrån en uppgörelse 
i godo. Det lutar åt att det 
måste avgöras av domsto-
len.

Kommunen tycker bland 
annat att bolaget inte kunnat 
bevisa att de påstådda ska-
dorna uppstått under den tid 
som kommunen hyrt, vilket 
är två och ett halvt år sedan. 
Något besiktningsprotokoll 
har inte visats upp. Dessut-
om menar kommunjuristen 
att preskriptionstiden på två 
år gör att hela kravet är för 
gammalt. Det råder dock oli-
ka uppfattningar om när 
kontraktet upphörde att gäl-
la. 

Centrumstråket får nu två 
månader på sig att ta fram 
mer bevis innan de ska träf-
fas i rätten igen.

Fredrik Magnusson
0430-792 15 | 073-765 75 44
fredrik.magnusson@hallandsposten.se

Guldkvällen större än någonsin
LAHOLM.  Åtta prisade 
företagare och en ny-
dubbad ambassadör. 
Det blev facit för La-
holms guldkväll som 
slog rekord direkt med 
180 gäster på Skot-
torps slott.
Fem år gammal har Offen-
siva Laholms årliga galatill-
ställning för lokala företa-
gare vuxit ur Laholms tea-
ter. Förutom mingel, mid-
dag och dans till halv två 
om natten hann man på 
slottet i fredags även med 

att tillkännage vinnarna 
i sex kategorier samt en Gu-
nillastipendiat.

Och överraska kvällens 
konferencier. Som final 
dubbades revymakaren och 
kommunkampsvinnaren 
Niklas Nilsson officiellt till 
Laholmsambassadör.

Till årets nykomling utsågs 
Patrick Kristensson som dri-
ver teknikkonsultföretaget 
Ljuniq AB i Laholm med 15 
anställda.

– Vi har varit i gång i lite 
mer än ett år, men fått en 
flygande start i och med att 

kärnan kommer från ett 
100 år gammalt företag, sä-
ger Patrick Kristensson som 
juryn kallade ”en sann en-
treprenör”.

Roger Liljekvist som år ef-
ter år försvarar Liljekvists 
ställning som Sveriges mest 
säljande Husqvarnaåterför-
säljare utnämndes till årets 
köpman. Personal som har 
roligt, många nyheter och 
stark marknadsföring näm-
ner han som viktiga ingre-
dienser i butikens fram-
gångsrecept.

– För oss var det som att 

hoppa rätt ut i havet, säger 
Stina Oskarsson, textil-
konstnären som för sex år 
sedan bytte nål och tråd 
mot soppslevarna på Vall-
åsens Värdshus. Nu har hon 
utsetts till årets kvinnliga 
entreprenör.

Ventilföretaget  Meson 
AB:s Magnus Wesslén blev 
årets företagare. Titeln årets 
profil fick Leif Emanuelsson 
på husfabriken Noab i Ve-
inge. Han hamnade i ramp-
ljuset förra året när statsmi-
nister Fredrik Reinfeldt kom 
på besök.

– Vi har anställt många 
invandrare. Det blev upp-
märksammat förra somma-
ren och ryktet spred sig hela 
vägen upp till regerings-
kansliet, säger Leif Emanu-
elsson som efter byggraset 
bara har fyra av tretton an-
ställda kvar men ”ser att det 
börjar vända”.

Per-Gunnar och Ingegerd 
Lidebjer på Wrångarps gård 
blev årets landsbygdsföreta-
gare. Samtliga prisas för 
sina prestationer under 
2008.

Jonatan Gernes

LAHOLM.  Två ungdomar 
i 15-årsåldern omhänder-
togs på fredagskvällen av 
polisen misstänkta för nar-
kotikabrott. Pojkarna, från 
orten, plockades upp utan-
för Osbecksgymnasiet vid 
20-tiden. Enligt polispa-
trullen visade de tydliga 
tecken på drogpåverkan. 
De fick följa med till polis-
stationen i Halmstad för 
en så kallad kroppsbesikt-
ning.

Det fick även en 44-årig 
bilförare som ett par tim-
mar senare samma kväll 
stoppades på Violvägen. 
Han misstänks för drogratt-
fylleri.

På samma gata anträffa-
de en polispatrull vid 19-ti-
den på lördagskvällen tre 
personer som visade tecken 
på narkotikapåverkan. Alla 
tre, två män och en kvinna, 
52, 28 respektive 48 år 
gamla, fick följa med till 
Halmstad för kroppsbesik-
ting. 

De misstänks nu för ringa 
narkotikabrott.

Sex misstänks 
för drogbruk


