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JÖNKÖPING  I början av 
nästa år hålls den första 
gemensamma nätverks-
träffen i den nya sats-
ningen ”Kvinnor leder”, 
som är ett samarbete 
mellan elva av länets 
kommuner och Almi.

– Det här är en möjlig-
het att boosta kvinnor i 
ledande positioner, sä-
ger Sofia Eriksson från 
Almi.
Initiativet till det nya nät-
verket ”Kvinnor leder” 
kommer från näringslivsbo-
lagen i Sävsjö och Vetlanda 
kommuner, som har haft 
den här formen av nätverk 
under två år.

Med Almi som samarbets-
partner görs nu en gemen-
sam tvåårig satsning med 
ytterligare nio kommuner i 
länet, däribland Jönköping, 
Vaggeryd, Mullsjö och Habo 
kommuner.

Målet är att deltagarna, 
som utgörs av kvinnor som 
är ägare eller vd i tillväxtfö-
retag, ska kunna utvecklas 
både som företagsledare 
och som företag. 

Sofia Eriksson på Almi 
konstaterar att länet fortfa-
rande är sämst i klassen när 
det gäller representation av 
kvinnor i företagens ledan-
de roller i länet. 

– Därför nappade vi också 
direkt på det här. Att jobba 
för att få fler kvinnor i le-

dande positioner är ett av 
våra fokusområden på Al-
mi, säger hon.

Sofia Eriksson säger att det 
långsiktiga målet är att det 
inte ska behövas några sär-
skilda nätverk för just kvin-
nor. Samtidigt menar hon 
att det ibland kan behövas – 
för att locka fler. 

– Ibland är tröskeln hög 

för att gå in i ett nätverk, då 
kan man starta med det här 
för att sedan gå vidare. Det 
här nätverket ska boosta 
kvinnor och inspireras av 
varandra. Vi behöver fler fö-
rebilder, säger hon.

Deltagarna i nätverket, 
hittills 57 stycken, erbjuds 
både lokala träffar i den eg-
na hemkommunen samt fy-
ra regionala träffar per år. 

Vid varje regional träff kom-
mer ett särskilt tema att av-
handlas utifrån vad företa-
gen har uppgett sig vara in-
tresserade av.

Första regionala träffen 
hålls den 24 februari nästa 
år och har då tema ledar-
skap – att leda sig själv och 
leda andra. 

– På de andra träffarna 

under året kommer vi bland 
annat att prata om kompe-
tensförsörjning, hur man är 
en attraktiv arbetsgivare 
och om kunders förändrade 
beteende, säger Sofia Eriks-
son.

Just nu pågår en uppstart 
av de lokala nätverken. Till 
exempel samlades deltagar-
na i GGVV-regionen (kom-
munerna Gislaved, Gnosjö, 

Värnamo och Vaggeryd) ny-
ligen för en första inspira-
tionsdag.

Sofia Eriksson har själv en 
bakgrund som företagsleda-
re i länet och hon säger att 
det här är ett nätverk hon 
själv hade haft stor behåll-
ning av.

– Jag har drivit ett grävma-
skinsföretag tidigare och 
var då med i ett kvinnligt 
nätverk, men det var inte af-
färsdrivet och det saknade 
jag, säger hon. 

– Man är ensam som före-
tagsledare och behöver 
ibland bolla saker och ting 
eller inspireras av andra 
som har gjort resan. 
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Flygande julgran 
passerar imorgon

På onsdag är det dags  
för den klassiska  

julgransflygningen.  
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BANKERYD  En bilist 
krockade med en älg på 
195:an, i närheten av 
Bankeryds norra infart 
under måndagsmorgo-
nen, enligt räddnings-
tjänsten. Älgen dog och 
hamnade mitt på vägen, 
vilket tidvis orsakade 
totalstopp i morgontra-
fiken. 
Olyckan skedde vid 06.55. 
Hur det gick till är oklart, 
men den aktuella bilen fick 

vindrutan krossad i sam-
band med olyckan och be-
hövde bärgas från platsen. 
På grund av den kvaddade 
bilen i södergående körrikt-
ning och den döda älgen 
som låg i norrgående kör-
riktning så orsakade olyck-
an tidvis väldigt stora fram-
komlighetsbekymmer i 
morgontrafiken. 

Bilisten, en kvinna i 45- 
årsåldern behövde inte fö-
ras till sjukhus. 

Jonas Almkvist

Bilist krockade 
med älg på 195:an

Camilla Saarinen, till vänster, vd Smålandsstenar hotell och Smålandsstenar utbildningscenter, i samspråk med Sofia Eriksson 
och Anna Benderius från Almi under GGVV-företagens nätverksträff nyligen. FOTO: CHRISTER GALLNEBY

Nytt nätverk ska boosta 
kvinnor i ledande roller 

JÖNKÖPING  Förra veckan 
önskade den flygande 
”julkulan” Jönköpings-
borna god jul.

Och nu kommer ytter-
ligare en julhälsning 
från Försvarsmakten – 
på onsdag är det nämli-
gen dags för den klassis-
ka julgransflygningen.
I tisdags förra veckan skick-
ade Skaraborgs flygflottilj 
upp tre stycken transport-
flygplan, av typen TP 84 
Hercules, för att bilda en fly-
gande julkula. Strax efter 
14-tiden syntes flygplanen 
tydligt över Jönköping.

Och på onsdag den 15 de-
cember är det alltså dags för 
ytterligare en traditionsen-
lig julhälsning i skyn, med-
delar Försvarsmakten i ett 
pressmeddelande. Då är 
planen att flera Jas Gri-

pen-plan från Skaraborgs 
flygflottilj ska lyfta från 
marken för att forma en jät-
telik julgran över flera 
orter, bland annat 
Jönköping.

I faktaru-
tan intill 
finns ungefärliga tider 
för där planen passerar. 
Man är dock tydlig med att 
rutterna är preliminära och 
att de kan ställas in eller 
ändras med kort varsel på 
grund av väderförhållan-
den.

Den årliga julflygningen 
är enligt Skaraborgs flyg-
flottilj inte bara en trevlig 
tradition, det är även ett bra 
tillfälle att öva på att plane-
ra och genomföra en flyg-
ning i en större formation 
under en längre tid – och 
för att visa närvaro.

Max Persson

Se tiderna här
Onsdag den 15 december planeras följande rutt 
(reservdag 16 december): 14.19 Såtenäs, 14.35 
Gullspång, 14.40 Askersund, 14.45 Karlsborg, 
14.50 Skövde, 14.52 Skara, 14.55 Falköping,  
15.02 Jönköping, 15.07 Ulricehamn, 15.13 Alingsås, 
15.17 Landvetter, 15.20 Kungälv, 15.22 Stenung-
sund, 15.26 Lysekil, 15.27 Kungshamn, 15.29 Bo-
vallstrand, 15.31 Munkedal, 15.33 Uddevalla, 
15.39 Vänersborg, 15.41 Trollhättan, 15.44 Gräs-
torp, 15.45 Såtenäs.
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Älgolycka på 195:an 
– hela vindrutan 
krossad. Räddnings-
tjänstens Cristian 
Österberg, på bild-
en, kör undan den 
kvaddade bilen efter 
älgolyckan under 
morgonen.  
 FOTO: PÄR GRÄNNÖ

”
 Man är ensam som 
företagsledare och 
behöver ibland  
bolla saker och ting 
eller inspireras av 
andra som har g jort 
resan.
Sofia Eriksson




