
6  Västsverige - Västerbygden Fredag 21 februari 2014 Fredagen 21 februari 2014 Västsverige - Västerbygden  7  

Han pekar på att föräld-
rarna arbetar väldigt mycket 
ideellt och att föreningen har 
låga omkostnader. Förening-
en har till exempel ingen lo-
kalhyra, tack vare att körerna 
får vara i Katolska försam-
lingens kyrka i utbyte mot 
några konserter per termin.

Bygger på proffs
– Kören bygger på att vi 

har professionella körledare 
anställda. Där står vi utan 
ekonomiskt stöd, säger Olof.

Han förklarar att kostna-
den för körledare ofta tas av 
till exempel en församling 
genom att denne är kyrko-
musiker och att därför inga 
kostnader läggs på koris-
terna. Körledarna kan också 
vara subventionerade på an-
dra sätt.

– Vi har förhållandevis 
höga medlemsavgifter, upp 
till 1.900 kronor per termin, 
för de äldsta medlemmarna. 
Det är en förutsättning för 
att klara verksamheten, men 
är också ett problem för att få 
fler att vilja sjunga. 

Har medlemsavgiften varit 
så hög länge?

– Det har varit den stän-
diga diskussionen under 

flera år - kan vi inte sänka? 
De små betalar inte den av-
giften, men det är ett hinder 
när man ska rekrytera. 

Olof jämför med andra 
körer i området där en hel 
familj betalar 200 kronor 
per termin för att vara med i 
olika sånggrupperingar.

–  Jag skulle önska att vi 
kunde få hjälp med finansie-
ring av körledarna. Då kan 
vi också få ner avgifterna så 
att gosskören kan rekrytera 
sångare på lite mer jämställ-
da villkor.

Styrelsen har lånat ut
Enligt Olof har medlems-

antalet sjunkit något de se-
naste åren. Han ser det som 
ett uttryck för att ungdo-
marna ägnar sig åt andra sa-
ker, men också att de kan gå 

med i andra körer där ledarna 
redan är finansierade och där-
med betala mindre. 

– Det känns orättvist. Jag 
tycker ändå vi gör ett fint 
jobb och arbetar ideellt. Det 
är som en föräldrakooperativ 
förskola med den skillnaden 
att vi får inga bidrag som en 
förskola skulle få. 

Olof Zachrisson tilläg-
ger att styrelsens ledamöter 
på olika sätt har försökt att 
själva låna in pengar.

– Men det är inte realis-
tiskt och det gör att folk inte 
vill sitta i styrelsen... 

Svenskt 
kött i 
Mark
MARK: Förra 
veckan varnade 
Länsstyrelsen i 
Västra Götaland 
för att grisbran-
schen håller på 
att slås ut av 
billigt utländskt 
kött. Enligt 
dem är kom-
munerna en del 
av problemet då 
minst 70 pro-
cent av allt kött som köps av offentliga sektorn är impor-
terat. I Sjuhäradsområdet ser det dock helt annorlunda ut 
enligt en sammanställning av P4 Sjuhärad. Marks kom-
mun är bäst i klassen i Sjuhärad där man nästan enbart 
köper in svenskt kött. I de övriga Sjuhäradskommunerna 
är det mer än två tredjedelar - 69 procent är svenskt kött.

Oljeutsläpp efter inbrott 
HERRLJUNGA: Det var vid ett inbrott, troligen för att 
stjäla koppar, på Herrljunga elektriska som någon slog 
sönder två transformatorer vilket ledde till att det natten 
till onsdagen läckte ut cirka 200 liter transformatorolja i 
en dagvattenbrunn. En del av oljan nådde ut i ån Nossan 
och räddningstjänsten fick lägga ut länsar på vattenytan 
vid utloppet för att hindra att oljan skulle spridas vi-
dare. Värdet på de trasiga transformatorerna uppskattas 
till runt 100 000 kronor.

Brämhults kan få            
White guide-pris
BORÅS: Restaurangguiden White guide och Livsmed-
elsbranschen ska senare i vår dela ut ett helt nytt pris, 
Årets smakutvecklare, och sex företag har nominerats till 
priset. Ett av de nominerade företagen  är Boråsföretaget 
och juicetillverkaren Brämhults som i höstas lanserade 
två nya grönsaksjuicer. De båda nya juicerna innehåller 
bland annat färskpressad juice från rödbeta och vetegräs. 

Priset delas ut på White guide gala i Stockholm den 
3 mars. 

Villan såldes för             
mångmiljonbelopp
SVENLJUNGA: Villan i Strömsfors, som byggdes 
1907-1908 och har 23 rum, är nu såld. Det är familje-
företaget Hökerum Bygg AB från Ulricehamn som köpt 
huset och köpesumman landade på åtta miljoner kronor. 
Summan är remarkabel, när den tidigare ägaren köpte 
fastigheten i mitten av 1990-talet så hamnade köpeskil-
lingen på mindre än en miljon. 

Hökerum Bygg bygger bostadsrätter i egen regi, utför 
totalentreprenader och hyr ut bostäder i Ulricehamn och 
Borås. Målet med villan är att bygga en konferensanlägg-
ning.

Bra betyg för                 
sjuksköterskeutbildning
BORÅS: Universitetskanslersämbetet har gjort en 
granskning av totalt 49 utbildningar. Sjuksköterskeut-
bildningen vid Borås högskola får bra betyg, det näst 
högsta omdömet vilket är hög kvalitet. Sju av landets 
sjuksköterskeutbildningar har däremot bristande kvali-
tet och lärosätena riskerar att förlora sina examenstill-
stånd.

Fastighetsköp blev                
dålig affär 
VÅRGÅRDA: Vårgårda Bostäder AB köpte 2010 EM 
Möblers fastighet vid Rasta för 6,5 miljoner kronor 
och syftet var att skapa ett kontors- och industrihotell. 
Vårgårda Bostäder AB bildade i samband med köpet av 
fastigheten dotterbolaget Vårgårda Utveckling AB, att 
ta hand om och marknadsföra fastigheten. Men hittills 
har satsningen ännu inte givit någon positiv ekonomisk 
effekt. Tvärtom, sedan 2010 har bolaget årligen visat på 
minusresultat och 2013 var förlusten 230 000 kronor.

Folkmängden växer
ULRICEHAMN: Färska siffror från Statistiska central-
byrån visar att folkmängden i Ulricehamns kommun 
fortsätter att växa.  Under 2013 ökade antalet invånare 
i Ulricehamns kommun med 196 personer och den 31 
december 2013 var folkmängden 23 211. Det är inflytt-
ning som står för ökningen då det samtidigt finns ett 
litet födelseunderskott.  

Förorenade organ              
på slakteri
SKÖVDE: Slakteriet i Skövde har använt otjänliga djur-
delar till sånt som ska bli livsmedel, konstaterar Livs-
medelsverket i en rapport. Enligt rapporten så handlar 
det om att organ som skulle använts vid tillverkning av 
livsmedel haft maginnehåll från döda djur på sig. Han-
teringen stoppades när Livsmedelsverket upptäckte det 
hela, och de förorenade delarna har inte använts till mat. 
Enligt VD:n på Skövde slakteri, Ove Konradsson, så be-
ror felen på att slakteriet haft oerfaren personal. 

Verket hotar nu med vite på 50 000 kronor i månaden 
fram till att företaget vidtar åtgärder.

Skötte 47 djur trots förbud
SKÖVDE: Den 23 januari 2013 genomförde Länsstyrel-
sen en riktad kontroll mot en 52-årig kvinna som hade 
djurförbud. Djurskyddskontrollanten såg kvinnan fodra 
och vattna flera av gårdens djur samt leda ut en häst på 
gårdsplanen. På gården fanns 38 hundar, sex hästar, två 
kaniner samt en agam.

Nu har Flobykvinnan åtalats misstänkt för brott mot 
djurskyddslagen och åklagaren hävdar i åtalet att kvin-
nan begått gärningen med uppsåt alternativt oaktsam-
het.

Fast för tjuvfiske
KARLSBORG: En 44-åring ertappades när han trol-
lingfiskade på fredat område i Vättern vid Klangahamn, 
norr om Karlsborg, i november ifjol. Nu åtalas mannen 
för brott mot fiskelagen och åklagaren bedömer att brot-
tet begicks av oaktsamhet. 44-åringen har erkänt brot-
tet, men protesterar mot åklagarens yrkande på att fis-
keutrustningen ska förverkas. Värdet på de fiskeredskap 
som togs i beslag och som åklagaren vill få förverkade 
uppgår till 6 000 kronor.

Vill stoppa olje- och          
gasborrningar
FALKÖPING: Falköpings kommun försöker nu, till-
sammans med naturskyddsföreningen och LRF, stoppa 
planerna på provborrningar efter olja och gas i ett nästan 
18 000 hektar stort område runt Falköping. I ett brev 
till den statliga myndigheten Bergsstaten uppmanar de 
myndigheten att avslå den ansökan om provborrningar 
som inlämnats av bolaget Big Rock Exploration AB. 
Brevskrivarna konstaterar att alunskiffern i området 
Billingen-Falbygden redan är mycket väl undersökt och 
ett tillstånd för provborrningar och den osäkerhet inför 
framtiden som det skapar skulle dessutom lägga en död 
hand över området och hämma andra investeringar i fast-
igheter, jordbruk och annat företagande, påpekas det i 
skrivelsen.

Tillgänglighetstanken ska 
genomsyra Skövde 
SKÖVDE: Skövde ska ta ett helhetsgrepp på arbetet 
med att undanröja hinder i vardagen för kommuninvå-
nare med funktionshinder. Kommunens råd för funk-
tionshinderfrågor lägger nu fram förslag på hur kom-
munen ska jobba framöver och ett steg är då att utbilda 
till exempel politiker och chefer i kommunen om funk-
tionshinder. Helt nytt för Skövde är att kommunen ska 
börja tänka på tillgänglighet i samband med att man gör 
upphandlingar.

Klart med SLU:s satsning 
SKARA: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Västra 
Götalandsregionen kom i tisdags överens om att gemen-
samt utveckla det som finns kvar av SLU:s verksamhet 
i Skara. Parterna har skrivit på en avsiktsförklaring och 
ska nu fortsätta satsningen på forskning om precisions-
odling och om djurs välfärd och beteende. De hoppas 
också att utveckla arbetet med de gröna näringarna. 

Nya företag Skaraborg Nya företag Sjuhärad
Kontorsvaruhuset i Hova AB
HOVA
Bolaget skall bedriva försäljning 
av förbrukningsvaror för kontor, 
datorer, mobiltelefoner och där-
med förenlig verksamhet. Han-
del med värdepapper, äga och 
förvalta aktier och andelar och 
andra värdepapper. Handel med 
och äga fast egendom samt även-
som idka annan därmed förenlig 
verksamhet.

Kullåns Byggnadsvård Handels-
bolag
HOVA
Byggnadsvård och renovering av 
äldre och nyare hus och byggna-
der.

AT Sweden AB
GÖTENE
Föremålet för bolagets verksam-
het är att bedriva försäljning av 
presentartiklar, glas och porslin 
samt hem- och hushållsartiklar 
och därmed förenlig verksam-
het.

Återhämtningsträdgårdar Vi-
kaskog Handelsbolag
MOHOLM
Företagets verksamhet skall be-
drivas inom området hälsa och 
sjukvård, miljövård, trädgårdar, 
lantbruk, skogsbruk, kultur och 

kulturmiljövård, hantverk, foto, 
litterär verksamhet med utgiv-
ning, arkeologi, utbildning 
och kursverksamhet, retreat 
och andlighet, äga och förvalta 
fastigheter och aktier samt med 
ovanstående förenliga verksam-
heter i Sverige och utlandet.

Stall Kinne-Vedum Trav Han-
delsbolag
MARIESTAD
Trav och handel med hästar.

Bläcksvampen AB
LIDKÖPING
Bolaget skall äga och förvalta 
fastigheter och därmed förenlig 
verksamhet.

Fixea AB
TUN
Bolaget skall bedriva konsult-
verksamhet inom produktut-
veckling, produktionsutveck-
ling och innovation för industrin 
samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet.

Nordicgoods AB
LIDKÖPING
Föremålet för bolagets verksam-
het är handel med tobaksvaror, 
godis och presentartiklar samt 
handel med värdepapper och 
därmed förenlig verksamhet.

Bandet Radio Livemusik Kom-
manditbolag
SKARA
Bolaget skall bedriva musik- 
och underhållning samt därmed 
sammanhängande verksamhet.

Brunnstorp AB
SKÖVDE
Bolaget ska bedriva förskole- 
och fritidshemsverksamhet och 
därmed förenlig verksamhet.

Hultets Gårdsslakteri AB
LERDALA
Bolaget skall bedriva inköp av 
slaktdjur, slakteriverksamhet 
och försäljning av kött och kött-
produkter samt därmed förenlig 
verksamhet.

Karls Måleri i Skövde AB
SKÖVDE
Aktiebolaget ska bedriva måle-
riverksamhet, äga och förvalta 
fastigheter och värdepapper 
samt därmed förenlig verksam-
het.

Östra Sventorp fiber ekonomisk 
förening
SKÖVDE
Föreningen har till ändamål att 
främja medlemmarnas ekono-
miska intressen genom att via 
ett lokalt fibernät för bredband, 

led- ningsnät, tillhandahålla 
medlemmarna nätkapacitet för 
bl.a. data- och telekommunika-
ton. Föreningen ska även, direkt 
eller indirekt, tillhandahålla 
medlem- marna trafiktjänster, 
exempelvis så kallade bred-
bandstjänster och telefon, samt 
bedriva annan sammanhängande 
och förenlig verksam- het.

Ryttningstorp AB
TIDAHOLM
Konsultverksamhet inom meka-
nisk konstruktion.

1002 Media AB
TIDAHOLM
Föremålet för bolagets verksam-
het är att bedriva butikshandel 
av elektronik för mobiltelefo-
ner, kläder, vitvaror, biltillbehör 
och gymutrustning samt säker-
hetstjänster med inriktning på 
konsultverksamhet och därmed 
förenlig verksamhet.

Stjärnerfält Holding Aktiebolag
FALKÖPING
Aktiebolaget ska bedriva verk-
samhet såsom fastighetsförvalt-
ning samt handel med värde-
papper och därmed förenlig 
verksamhet.

Brandslätts Gård Handelsbolag
BOLLEBYGD
Småskaligt Skogs och jordbruk 
med djurhållning.

Örby Handels AB
ÖRBY
Bolaget skall bedriva handel 
med entreprenad och skogsma-
skiner, konsultverksamhet inom 
it & telecom samt därmed fören-
lig verksamhet

Team Gösta Samuelsson AB
SVENLJUNGA
Aktiebolaget ska äga och för-
valta travhästar, värdepapper och 
fastigheter samt idka därmed 
förenlig verksamhet.

CBME Holding 2 AB
BORÅS
Bolaget ska bedriva fastighets-
förvaltning samt därmed fören-
lig verksamhet.

Hovaliden AB
SPARSÖR
Bolagets verksamhet ska vara 
att erbjuda tjänster inom gra-
fisk formgivning så som tid-
ningsproduktion, framtagning 
av kataloger, foldrar, hemsidor, 
logotyper samt därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget skall dess-
utom förvärva och förvalta fast 
och lös egendom.

JSC Elden AB
BRÄMHULT

Bolaget ska äga, förvalta och 
hyra ut fastigheter samt bedriva 
därmed förenlig verksamhet.

MTF Fastigheter AB
BORÅS
Bolaget ska bedriva fastighets-
förvaltning samt därmed fören-
lig verksamhet.

BossNet EK. FÖR.
BORÅS
Föreningen har till ändamål 
att främja medlemmarnas eko-
nomiska intressen genom att 
tillhandahålla medlemmarna 
nätanslutning till kommuni-
kationsnät för bredband (bl.a. 
data- och telekommunika- tion) 
och tjänster för nyttjande av an-

slutningen samt bedriva annan 
därmed sammanhängande och 
förenlig verksamhet.

Ciszere Ek. för.
BORÅS
Föreningen har till ändamål 
att främja medlemmarnas eko-
nomiska intressen genom Att 
bereda medlemmarna arbete 
och sysselsättning inom konfek-
tionsverksamheten. Medlem-
marna deltar i verksamheten 
genom eget arbete.

VeTaBokatten Handelsbolag
BORÅS
Försäljning av egenproducerad 
kattfilm, kattbilder och kattlek-
saker till privatpersoner.

Av Maud Abrahamsson
Göteborgs gosskör är 
på väg att läggas ner 
helt efter drygt 50 års 
verksamhet. En större 
sponsor eller ett verk-
samhetsbidrag skulle 
säkra en fortsättning.

– Paradoxen är att 
det inte handlar om 
några stora pengar. 

Det säger ordföranden för 
Göteborgs gosskör Olof 
Zachrisson.

Som Västsverige berättade 
för två veckor sedan håller 
anrika Göteborgs gosskör på 
att läggas ner.  

– Vi har inga repetitioner 
för herrarna och inga repe-
titioner för flickkören, men 
försöker närmast ideellt att 
hålla igång verksamheten för 
de yngsta gossarna, beskrivr 
Olof dagsläget. 

De yngsta gossarna avser 
killar, som är 7-8 år och går i 
preparandgruppen, samt poj-
kar mellan 9 och 14 år, som 
sjunger sopranstämman inn-
an de kommer i målbrottet.

Marsmötet avgör
– Riktigt vad som ska hän-

da sedan vet vi inte. Vi har 
haft ett extra årsmöte med 
en enda fråga: Om vi skulle 
driva föreningen vidare eller 
avveckla. Det blev ett i stort 
sett enhälligt beslut för att 
avveckla avsluta repetitioner-
na och säga upp körledarna.

Enligt föreningens stad-
gar krävs två möten för att 
besluta om avveckling och 
det gå två månader emellan 
möten. I slutet av mars hålls 
ordinarie årsmöte. 

Saknar lösning
Beslutet om avveckling 

togs under vånda. 
– Det finns starka önske-

mål, inte minst bland för-
eningens medlemmar att 
fortsätta, men vi har ingen 
lösning i sikte. Vi behöver 
dra i nödbromsen, eftersom 
det är svårt att få ihop peng-
arna. Revisorerna har åter-
kommit regelbundet: Det 
här håller inte.  Det behövs 
antingen en större sponsor 
eller ett verksamhetsbidrag. 
Det går inte att rulla skuld-
berget framför sig hur länge 
som helst, konstaterar Olof. 

Stor idealitet
– Paradoxen är att det 

inte handlar om några stora 
pengar och att vi egentli-
gen har en väldigt fin situa-
tion. Det är ett underskott 
på cirka 70.000 kronor per 
år. Ett tillskott på 100.000-
150.000 kronor per år skulle 
rädda verksamheten. 

Fristående förening

• Från grundandet 1962 och i 35 år framöver var 
gosskören en del i verksamheten för Göteborgs 
Domkyrka inom Svenska kyrkan i Göteborg och 
hade upp till 400 medlemmar. 
• Gosskören ombildades 1997 till en fristående, 
ideell förening. Fram till och med januari 2014 
ingick 55-60 pojkar, tonåringar, unga män och unga 
kvinnor mellan 7 och 27 år i föreningens olika körer.  

Behöver   en större sponsor
Göteborgs gosskör        hoppas på hjälp till lönekostnader

Göteborgs gosskör vid sin sista konsert i Hagakyrkan, Göteborg, den andra söndagen i februari. Foto: Biggi 
Vinkeloe

Vid konserten i Hagakyrkan leddes Göteborgs gosskör av Maria Fors-
ström. För musiken svarade Göteborgsensemblen ”Serikon”, närmast 
i bild. Foto: Biggi Vinkeloe Ledsna miner i Hagakyrkan efter vad, som tycks bli den sista konserten med Göteborgs gosskör. Foto: 

Biggi Vinkeloe

Då kan vi få 
ner avgifterna 
så att gosskö-
ren kan rekry-
tera sångare 
på mer jäm-

ställda villkor.


