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Kraftsamling inför Industridagen
SAAB, IF Metall, Toyota och många flera med på tåget

LINKÖPING
Svårigheter att locka 

kompentent personal, att 
nå ut till skolelever och be-
rätta om vilka fördelar det 
finns med att välja ett yr-
ke inom industrin. Fylls in-
te leden på är det ett stort 
problem och ett hinder för 
ökad tillväxt. Det är både 
förtagen, facket och skolan 
överrens om.

För att uppmärksam-
ma detta faktum så har 
landshövding Elisabeth 
Nilsson tagit initiativ till 
den industridag som kom-
mer att äga runt om i lä-
net den tisdagen den 26 
november. Det är även 
landshövdingen som själv 
tar till orda först och po-
ängterar vikten av att in-
dustrin mår bra. Därefter 
tog Jan Germundsson på 
SAAB till orda.

Inte mackor och stampat 
jordgolv

– Det är självklart in-
te bra att skolor väljer 
att lägga ner industripro-
gram eller att de ens har 

de tankarna som jag nyss 
hörde talas om här i rum-
met. Sedan måste vi inom 
industrin vara självkritis-
ka och fundera över den 
bild vi förmedlar eller för-
medlat till unga som just 
ska välja en utbildning. 
Det är nu ganska länge 
sedan man åt medhav-
da smörgåsar i en bullrig 
miljö där det var stampat 
jordgolv. Numera är det 
tyst, rent och bra betalt 
att jobba inom industrin 
och det är väl någon av 
de saker som jag vill lyf-
ta fram under industrida-
gen den 26 november. Er-
ik Rynestad, ombudsman 
på IF-Metall håller med 
och vill även understryka 
vikten av att det finns po-
litiker som förstår indu-
strins villkor och har en 
framtidssyn på hela indu-
strisektorn.

IF-metall är med
– Det är därför vi valt 

att vi som fackförbund 
valt att engagera oss i po-
litiken men vi har även 
valt att vara en del av in-

dustridagen då vi tycker 
att det är väldigt viktigt 
att vi får in mera ung-
domar som väljer att sö-
ka sig till något industri-
ellt yrke. Kristian Svalin 
är lärare i Kinda kommun 
och jobbar där med de in-
dustriprogram man dri-
ver där. Han är ganska 
självkritisk till hur sko-
lan jobbat och jobbar med 
att marknadsföra sig för 
de elever som, eventuellt, 
skulle kunna tänka sig 
att söka till något indu-
striprogram.

Bra lön
– Lyssnar det inte på 

något annat så är in-
gångslönen ganska bra. 
Man tjänar någonstans 
mellan 24 000 – 25 000 i 
ingångslön, säg vilken 19-
20 åring som gör det.

Paneldebatt med Finn
Industridagen inbju-

der till olika studiebesök 
och de medverkande fö-
retagen öppnar sina dör-
rar för politiker, tjänste-
män, skolledare och an-

dra som skulle kunna på-
verka den negativa tren-
den och vända söktryck-
et rätt. Det blir även ut-
ställningar, föreläsning-
ar och en paneldebatt un-
der rubriken ”Samverkan 

för ökad matchning” där, 
bland annat, den modera-
te riksdagsmannen Finn 
Bengtsson och SAAB:s 
vice vd Lennart Sindahl 
deltar.

Jerry Prütz

Kraftsamling inför den 26 november med Annlie Ericsson, Toyota i Mjölby, Jan Germundsson, SAAB, 
Elisabeth Nilsson, Landshövding, Erik Rynestad, IF-Metall, Helena Ljung, Billerudkorsnäs och Kristian 
Svalin, lärare i Kinda kommun. Foto: Patrik Ekström

Jan Gremundsson menar att det kanske är dags att dra igång en 
egen industriskola på SAAB igen. Foto: Patrik Ekström

Erik Rynestad och Kristian Svalin hade mycket att prata om. Foto: 
Patrik Ekström

Teknikringen 9 där Autoliv har del av sin verksamhet. Foto: Patrik 
Ekström

Annelie Ericsson är HR-chef på Toyota och även hon är oroad för 
den framtida kompentensförsörjningen. Foto: Patrik Ekström

Kristian Svalin.Foto: Patrik Ekström

Joybell får Lennart Magnussons stipendium
LINKÖPING

Välsjungande kören Joy-
bell firar femtio år under 
2013 och alla linköpings-
bor som har möjlighet kan 
komma och lyssna på deras 
skönsång i Pingstkyrkan nu 
på söndag.

Anledningen till att 
Joybell besöker Linkö-
ping i helgen är, förutom 
att de är omåttligt popu-
lära, också det faktum att 
man tilldelats årets Len-
nart Magnussons Stiftel-
ses stipendium.

Betoning på läsarsånger
Det är första gången i 

stiftelsens historia som 
en kör får det ”utbildan-
de” stipendiet. Utdelning 
har pågått sedan år 2000 
och syftet med stipendiet 
är att hjälpa till med ut-

bildning och vidareutbild-
ning inom sång och musik 
för kristna ungdomar.

Stiftelsen tillkom ge-
nom en gåva somma-
ren 2000 med anledning 
av Lennart Magnusson 
85-årsdag. Magnusson 
är en av piojärerna inom 
pingströrelsen och arbe-
tade samtidigt med le-
gendariska Lewi Peth-
rus. Idag vårdas minnet 
och stiftelsen bland an-
nat av styrelseledamöter-
na, Lennarts son, Göran 
Magnusson och barnbar-
net Frida Flood, samt stif-
telsens ordförande riks-
dagsledamoten Yvonne 
Andersson.

– De första åren dela-
des stipendiet ut i sam-
band med dragspelsfes-
tivalen på Bjärka-Sä-
by Nya Slott men sedan 

2009 har priset delats ut 
i samband med konser-
ter i Pingstkyrkan i slu-
tet av november. Vi har i 
styrelsen alltid varit no-
ga med att få med oli-
ka delar av den musika-
liska verksamheten. Stif-
telsens urkunder säger 
att vi ska bevara och vår-
da den kristna sångskat-
ten men vi har aldrig de-

lat ut priset till en kör el-
ler till gospelmusik, be-
rättar Yvonne Andersson 
som också är konferenci-
er under konsertkvällen. 
Det brukar alltid vara en 
välbesökt kyrka när man 
arrangerar musikkonser-
ter men när kören Joybell 
kommer blir det säkerli-
gen mer än fullsatt. 

Den frikyrkliga rörel-

sen och inte minst Pingst-
kyrkan är känd för sin 
musikaliska verksamhet 
och tonsäkra tradition att 
föra vidare delar av det 
svenska musikarvet. Len-
nart Magnussons stipen-
dium är en liten men vik-
tig del i att överföra sång- 
och musiktraditionen till 
kommande generationer.

– Min pappa var ju 
pingstpastor och väldigt 
intresserade av sång och 
musik under hela sitt liv. 
Han började tidigt att 
spela dragspel. Jag växte 
upp i ett kristet och musi-
kaliskt hem där många av 
den tidens profiler kom på 
besök: Lewi Pethrus, Jan 
Sparring och Sven Lid-

man bland många andra. 
Pappa kände nog alla i rö-
relsen, säger Göran Mag-
nusson. Joybell tilldelas 
stipendiet med följande 
motivering: För deras in-
satser inom svensk gospel 
och för attde har varit fö-
rebilder i mer än 50 år.

Tommy Pettersson

Göran Magnusson, Frida Flood och Yvonne Anderssson sitter i stiftelsestyrelsen. Foto: Tommy Pet-
tersson

Yvonne Andersson är ordförande i styrelsen. Foto: Tommy Petters-
son


