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Han ska bli miljonär
innan han fyllt 19 år

Kritik mot slopade
krav för taxiförare
LÄNET Att sänka kunskapskraven för taxichaufförer i Stockholm är ett steg i fel riktning.
Det skriver trafikborgarrådet
Ulla Hamilton (M) i ett brev till
Transportstyrelsens generaldirektör med anledning av att
myndigheten har beslutat att
kravet på lokalkännedom för
taxiförare som tar köruppdrag
i länet upphör den 1 april i år.
Transportstyrelsen anser
att kravet på lokalkännedom
begränsar konkurrensen.
Myndigheten anser också att
tekniska hjälpmedel har blivit
lättare att använda.
Men Ulla Hamilton anser
inte att det räcker med en gps
i taxin utan vill att Transportsstyrelsen omprövar
beslutet. Hon menar att det
måste finnas en lokalkunskap
för att kunna göra smarta
vägval.

Flemingsbergsbon är med i SVT:s program Idéfabriken.
Maciej Strama från Flemingsberg är bara 18 år
gammal men har redan
kommit långt i sina planer på att bli en riktig
stjärnentreprenör.
Nu tävlar han om pengar och proffscoachning
i tv.

w   Pluggar natur
w Namn: Maciej Strama.
w Ålder: 18 år.
w Familj: Mamma, pappa och
halvbror i Polen.
w Bor: Flemingsberg.
w Pluggar: Naturvetenskaplig
linje i Liljeholmen.

kammat hem ett pris för sina idéer
om en mobil betallösning. För det
fick de pris för bästa tjänst i tävlingen Ung företagsamhet 2011.

Idéfabriken sänds i sex
avsnitt på SVT1 klockan
22.00 på måndagar.

16 miljoner fler
resor i SL-trafiken

Maciej Strama tävlar om 100 000 kronor och proffscoaching.Foto: Jani Pirttisalo
För en tid sedan skickade han in
en ansökan om att få vara med i
tv-programmet Idéfabriken som
sänds i SVT.
– Jag skrev och berättade om
mig själv och mina tidigare projekt och att jag gillade att skapa
något helt nytt från ingenting,
säger han.
I programmet, som är producerat av Utbildningsradion och
producenten Peter Settman, har

LÄNETSexton miljoner fler resor gjordes med SL förra året.
Antalet påstigande ökade från
702 till 718 miljoner, visar SL:s
bokslut för 2011.
Att fler väljer att åka med
SL är inget ovanligt. I fjol var
ökningen – 2,3 procent – marginellt större än året innan då
siffran låg på 2,1 procent.

flera unga entreprenörer valts ut.
De bildar lag och handleds av expertcoacher från olika branscher,
bland annat en riskkapitalist och
en kommunikationsstrateg.
Totalt är det nio deltagare som
tävlar i tre lag. Utmaningen är
bland annat att kunna samarbeta
med andra för att nå målen. Den
som vinner får 100 000 kronor

Maciej Strama har  redan siktet
inställt på miljonen.
– Innan jag är 19 år gammal ska
jag ha tjänat min första miljon, då
har jag lyckats bra, säger han.
Exakt vad han tävlar med för
bidrag i Idéfabriken får han inte
avslöja än, annat än att det handlar om teknik och gps.

och mentorskap från coacherna.
Maciej Strama har flera förebilder, en av dem är Henry Ford.
– Ford sa på den tiden att om
man frågade människor vad de
ville ha så skulle de svara ”en
snabbare häst”. I stället tog han
fram bilen till alla, ungefär så tänker jag, säger Maciej Strama.
Vid sidan om har Maciej Strama
och hans vän Josef Ben Abla redan

l Jani Pirttisalo
jani.pirttisalo@mitti.se
tel 550 554 15

det är inte kvalitet som kostar – det är bristen på kvalitet!
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E-post:
info@stima.se
Vi reserverar oss
för ev. tryckfel och
slutförsäljning

HÄRADSVÄGEN 194

SEGELTORP HUDDINGE

RING 08-556 360 30, VI SVARAR!

ÖPPETTIDER: Måndag-fredag 9-18, Lördag 10-14, Söndag vilodag Vi ordnar omgående leverans & installation!

