Landsbygdsutvecklaren Joakiln Gustafsson får stipendie
DALS-ED

ut mer än tio stipendier på i regel

av självaste kungen, Carl XVI

Den unge skogsentrepre
nören Joakim Gustafsson
har mottagit Anders Walls
landsbygdsstipendium. De
100 000 kronorna överläm
nades av Ers Majestät Kon
ungen själv.

mellan 75 000 och 100 000 kronor

Gustaf.

vardera.
Landsbygdsstipendiet delas år

till kompetensutveckling.
- Troligen kommer jag att ta ut

- Det var häftigt och en stor ära,
säger Joakim Gustafsson.

mindre lön ett tag framöver och på
så sätt investera dem i bolaget,

ligen ut till en ung entreprenör

Han berättar att han bjöds på

som med framåtanda, initiativför

middag i gyllene salen, tillsam

Joakim Gustafsson menar att

måga och kreativitet får landsbyg

mans med 500 andra gäster. Och

pengarna - 100 000 kronor - är en

den att leva och utvecklas. Perso

10 mars är det dags igen.

sak, men han gläds nästan ån mer

nen ska bedriva en verksamhet

- Då får jag stipendiet "igen" -

Det var i samband med finans

som kännetecknas av uthållighet,

officiellt. Då fyller nämligen An

mannen Anders Walls 50-årsdag

ekonomisk stabilitet och tillska

ders Wall år och de andra stipen

1981 som ett antal framträdande

pandet av arbetstillfällen - gärna

dierna delas ut vid en ceremoni i

personer inom svenskt närings

med bas i jord eller skog.

Kungliga

Musikaliska

Akade

mien. Då ska jag hålla ett tal för

och kulturliv, tog initiativet till en

I år heter stipendiaten Joakim

insamling för att främja ändamål

Gustafsson, bor i Dals-Ed och

300

som ligger Wall nära. Det hand

driver företaget Svensk Skogsser

Gustafsson.

lade framför allt om att stödja

vice. Nyligen var han i Stock

personer,

berättar

Joakim

unga entreprenörer och året därpå

holms stadshus i samband med

Värdefullt nätverk

bildades Anders Walls stiftelse

Kungliga Skogs- och Lantbruksa

I talet ska han bland annat berätta

samt Anders Walls vetenskapliga

kademiens högtidssammankomst

vad han ska göra med pengarna -

stiftelse. Varje år delar stiftelserna

och fick då stipendiet överlämnat

som är avsedda för att användas

säger Gustafsson.

åt att komma in i Wallumni - An
ders Wallstipendiaterna eget nät
verk.

Alla tidigare stipendiater

bjuds årligen in till ceremoni i
samband med Walls födelsedag
och det görs bland annat gemen
samma studieresor.
- Det nätverket känns otroligt
värdefullt, säger Gustafsson.
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Joakim Gustafsson.

