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I Alekuriren vecka 20 
kunde vi läsa att Ale 
kommun tappar mark på 

Svenskt Näringslivs ranking-
lista. Företagsklimatet har 
enligt enkäter blivit sämre. 
Ale, som så sent som för tre 
år sedan låg på en 96:e plats, 
är nu nere på plats 142.

Nu är det ju inte endast 
kommunen som måste 
bidraga till att underlätta för 
våra företagare utan också 
staten.

Alliansregeringens mål 
är att bryta utanförskapet 
genom fler jobb i fler och 
växande företag. En förut-
sättning för att nå målet är 
att företag som vill utvecklas 
inte i onödan ska begränsas 
av hindrande regelverk. 
Energin ska läggas på att 
skapa jobb inte fylla i blan-
ketter. 

Det är bakgrunden till 
Regeringens mål att minska 
företagens administrativa 
kostnader till följd av statliga 
regler med minst 25 procent 
till 2010. Och det är stora 
summor det handlar om. 
2006 uppgick de adminis-
trativa kostnaderna till 97,6 
miljarder kronor. 

Regeringen har hittills 
lyckats arbeta fram över 600 
åtgärder av olika karaktär när 
det gäller effekter, omfatt-
ning och tidsmässigt genom-
förande. Varje regelförenk-
ling - stor eller liten – utgör 
ett steg närmare målet. 
Näringslivets regelnämnd 
(NNR) uppskattar att de 
förenklingsåtgärder som 

Alliansregeringen hitintills 
har genomfört eller avise-
rat innebär besparingar på 
åtskilliga miljarder kronor 
per år för företagen. Vi  har 
kommit en bra bit mot 25-
procentsmålet efter endast 
två år vid makten!

Den minnesgode vet att 
det inte är första gången 
som en Regering har sjösatt 
ett regelförenklingsarbete. 
För några år sedan påbör-
jade socialdemokraterna ett 
liknande arbete. Det arbetet 
ledde ingenstans! Då var 
Mona Sahlin ett av de ansva-
riga statsråden.

Alliansregeringen pratar 
inte bara om hur viktiga 
företagen är. Vi gör det också 
enklare, roligare och lön-
sammare att vara företagare 
och vi kommer inte att ge oss 
förrän regelförenklingsmålet 
är uppnått.  Det tjänar alla 
på. Inte minst alla de som 
efter 12 år av socialdemo-
kratiskt styre  lever i utan-
förskap. 

Vi väntar på att också få 
en kommunal  ”Alliansre-
gering” med starka liberala 
inslag – för ett bättre Ale!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

Förenkla för företagarna!

NOL. Stig Larsson 
tackar för sig.

Det kan han göra med 
gott samvete.

Efter 32 år som åter-
försäljare för Electrolux 
i Nol går han i pension 
och Elon, Sveriges 
största vitvarukedja, 
tar över butiken.

Ale Elcomfort öppnade i Nol 
1976, men försäljningen av 
Electroluxprodukter smyg-
startade några år tidigare i ett 
garage i Alafors.

– På den tiden fick man 
ansöka om distrikt att sälja 
på. 1976 blev det klart att vi 
fick Ale och vi bestämde oss 
för att bygga en ny affärsfas-
tighet i Nol. Det gick undan. 
Vi gav stadsarkitekt, Bert 
Andersson, bygglovsansö-
kan på fredagen och redan 
följande onsdag var det klart. 
Ett halvår senare var det pre-
miär, minns Stig Larsson som 
vid den tidpunkten var kol-
lega med Elof Brask.

32 år i en bransch fylld med 
teknik har varit händelserik 
och den ena revolutionen har 
avlöst den andra.

– De första riktigt tysta kyl 
och frysarna kom för drygt 
30 år sedan. Det var häftigt, 

likaså när alla skulle ha mik-
rovågsugn. När freon för-
bjöds som kylmedel hände 
det också mycket, säger Stig 
som har fått uppleva en radi-
kal förändring av prisbilden.

– När vi öppnade 1976 
kostade en spis 995:-. Det 
är det svårt att hitta någon 
för idag, skrattar Stig som 
också fått uppleva kontrasten 
– prisraset.

– En bra mikrovågsugn 
kostade 4390:- för 20 år 
sedan och idag köper du en 
för under tusenlappen.

I elektronikbranschen är 
priskonkurrensen som störst. 
Lilla Ale Elcomfort i Nol 
har trots de tunga konkur-
renterna i Göteborg lyckats 

behålla en trogen kundstock.
– Det finns en stor grupp 

människor som vill ha service 
och hjälp om det krånglar. 
Det har vi alltid varit noga 
med och jag är stolt över att vi 
har kunnat vara Ales ledande 
vitvaruleverantör i över 30 år, 
summerar Stig.

Livet som pensionär 
kommer att bestå av golf, 
sommarstugan i Dalsland, 
barn och barnbarn.

– Jag kommer att sakna 
den trevliga kundkontakten, 
men Christer finns ju kvar 
här.

Elon består av totalt 140 
butiker i Sverige och är lan-
dets största vitvarukedja. 
Bengt Nilsson driver fem 

andra Elonbutiker i Göte-
borgsområdet och etable-
ringen i Nol föll sig väldigt 
naturligt.

– Vi vill finnas i ytterom-
rådena till storstan. Behovet 
av att kunna handla lokalt är 
stort. Nolbutiken tillförs ett 
stort antal nya varumärken 
som inte har funnits här tidi-
gare och det blir självklart ett 
lyft. Vi ser också att våra pro-
dukter kräver kunskap och 
den vill vi delge våra kunder. 
Hos oss ska alla känna sig 
trygga och få svar på de frågor 
som finns när det är dags att 
till exempel byta kyl och frys.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Elon tar över i Nol
Stig Larsson i 
pension efter 
32 år

Stig Larsson går i pension efter 32 år i Electroluxbutiken i Nol. Nu tar Elon över.
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Skoinlägg för alla 
fötter och problem!

Hos Inläggsmakaren får du alltid individuellt 
utprovade inlägg tillverkade efter avgjutning.

Välkommen till mig för en kostnadsfri undersökning!
Vänliga hälsningar / Per Karlsson, ortopedskotekniker

Boka alltid tid 
för besök via 

telefon.


