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ALE. Det är en långväga 
gäst som kommunens 
företagare ges chan-
sen att lyssna till nästa 
fredag.

Christina Lugnet, 
kommunchef i Hap-
aranda, håller ett 
anförande på Företags-
forums sopplunch på 
Sjövallen.

– Jag ska visa på 
nyttan av samarbete 
grannkommuner emel-
lan, hur man kan jobba 
med tillväxtfrågor utan 
att den kommunala 
byråkratin utgör något 
hinder. Vidare ska jag 
belysa vikten av att 
kommunala tjänste-
män och näringslivets 
representanter har för-
ståelse för varandras 
respektive roller, säger 
Christina Lugnet.

Christina Lugnet är inne på 
sitt femte år som kommun-

chef i Haparanda, en stad 
i vilken hon också har sina 
rötter. Christina har tidigare 
ett förflutet som näringslivs-
chef och 
har arbe-
tat på 
f l e r a 
o l i k a 
p l a t -
ser i 
landet, 
b land 
annat en 
hel del i Stockholmsregio-
nen.

I början av 2000-talet var 
läget dyster i Haparanda och 
kommunen låg i botten på 
Svenskt Näringslivs ranking. 
Kommunen bestämde sig för 
att förbättra företagsklimatet 
och idag är situationen en 
helt annan.

– I år toppade vi tillväxtli-
gan för andra året i rad. Det 
har ingen annan kommun 
lyckats med tidigare, säger 
Christina Lugnet.

Bakom Haparandas till-
växtframgång ligger bland 

annat etableringen av ett 
nytt handelscentrum med 
Ikea som det stora dragplåst-
ret. Ikea kom till staden 2006 

och har 
natur-
ligtvis 
givit 
ringar 
på 
vatt-
net.

– 
Ikea är 

en magnet, utan tvekan är 
det så. Vi har märkt av ket-
chupeffekten, säger Christina 
Lugnet till Alekuriren.

– Vi håller just nu på med 
ett unikt projekt där två stads-
kärnor (Torneå och Hapar-
anda) i två olika länder bildar 
ett gemensamt handelscen-
trum. Vi har visat betydelsen 
av ett bra samarbete. För att 
skapa de bästa förutsättning-
arna för ett snabbt växande 
volymhandelsområde krävs 
det också en rationell hante-
ring av planprocessen. Byrå-
kratin får inte utgöra något 

hinder för tillväxten och ut-
vecklingen, säger Lugnet och 
tillägger:

– Vi jobbar efter markna-
dens villkor, men tar givet-
vis hänsyn till de lagar som 
styr oss.

Christina Lugnet är ofta 

ute och föreläser runtom i 
landet och när Företagarna 
i Ale hörde av sig behövde 
hon inte särskilt lång betän-
ketid för att tacka ja.

– Det var en representant 
ur Företagarna som var på 
plats i Kungälv när jag före-

läste där. Därefter fick jag en 
förfrågan om jag kunde tänka 
mig att komma till Ale, säger 
Christina Lugnet.

Företagarnas sopplunch 
äger rum på Sjövallen i Ala-
fors fredagen den 29 augusti.

JONAS ANDERSSON

– Christina Lugnet gästar företagarnas 
sopplunch

ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringsbolag

Vad hände när IKEA kom till Haparanda, ur ett företagsperspektiv? Hur tar man 
som kommun och företagare till vara på en tillväxtmöjlighet? Det är frågor 
vi kan få svar på av gästföreläsaren på augusti månads sopplunch som går av 
stapeln fredag den 29:e. 
Företagarna Ale är månadens programvärd och vi har glädjen att få besök av 
kommunchefen Christina Lugnet från Haparanda. Haparanda leder för andra 
året i rad tillväxtligan i Sverige.

Men vi börjar programmet med Senaste nytt från Ale kommun. Det är 
kommunalrådet Jarl Karlsson som informerar. 

Sopplunchen serveras på natursköna Sjövallen i Alafors, ytterligare en anledning 
att avsätta några timmar för lunch-information-företagskontakter!

OBS! Tid o plats!!

SOPPLUNCH
FREDAG 29 AUGUSTI KL 12.30 – 14.00

SJÖVALLEN ALAFORS

På programmet
Senaste nytt från Ale kommun!

Jarl Karlsson, kommunalråd

 Tillväxt i en Norrlandskommun!
         Christina Lugnet, kommunchef Haparanda

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på lunch 12.30
 Du bjuder på din närvaro!!

Haparandas kommunchef kommer till AleHaparandas kommunchef kommer till Ale

Christina Lugnet, uppmärksammad kommunchef i Haparanda, gästföreläser på Företagsfo-
rums sopplunch i Alafors nästa fredag.

I år toppade vi tillväxtligan för 
andra året i rad. Det har ingen annan 

kommun lyckats med tidigare.
Christina Lugnet

ALE. Enligt ny statistik 
från SCB som presen-
terades förra veckan 
fortsätter befolkningen 
i Göteborgsregionen att 
öka. 

Under andra kvarta-
let ökade antalet invå-
nare med 2130. 

Det innebär att anta-
let invånare i Göte-
borgsregionens med-
lemskommuner nu har 
passerat 900 000 och 
är uppe i 900 322.

– Att vi nu passerar 900 000 
invånare i regionen är ett 
viktigt delmål i regionens 
tillväxtstrategi, säger Jan 
Hallberg ordf. Göteborgsre-
gionens kommunalförbund.
Drygt 50 procent av 
ökningen förklaras av födel-
seöverskott (1162). Reste-
rande ökning är fördelad 
mellan nettoinflyttning från: 
utlandet (485), övriga Sve-
rige (447) samt egna länet 

(12). Sedan samma kvartal 
2007 har befolkningen ökat 
med 8700.

– Siffrorna visar med få 
undantag att vi närmar oss 
en balanserad befolknings-
utveckling i regionen precis 
som vi uttalat i vår strategi, 
säger Ing-Marie Samuels-
son vice ordf. Göteborgsre-
gionens kommunalförbund.
I maj 2006 antog förbunds-
styrelsen i Göteborgsre-
gionens kommunalförbund 
en strategi för att utveckla 
Göteborgsregionen till en 
stark och tydlig tillväxtre-
gion i Europa – en region 
som är attraktiv att bo, leva 
och verka i. Strategin identi-
fierar fem strategiområden. 
Ett av målen är att befolk-
ningen skall öka med 8 000 
nya invånare per år. En posi-
tiv befolkningsutveckling i 
Göteborgsregionen är en 
grundläggande förutsätt-
ning för tillväxt i vår region. 
Ytterligare mål i strategin 

är att stärka kärnan samt att 
utvidga pendlingsregionen 
kring Göteborgsregionen. 
2020 skall 1,5 miljoner invå-
nare räknas in i pendlingsre-
gionen.

De två procentuellt snab-
bast växande kommunerna i 
Göteborgsregionen är Här-
ryda och Kungälv. Här ökade 
den totala befolkningen med 
2 procent. När det gäller net-
toinflyttning toppar Kungs-
backa kommun med 186 
nyinflyttade invånare under 
kvartal 2. Ale kommun har 
jämfört med samma period 
förra året ökat med 341 per-
soner och noterar nu 27 261. 
Lilla Edet är den enda kom-
munen i Göteborgsregionen 
som har en negativ utveck-
ling, befolkningen minskade 
där med 49 personer och invå-
narantalet är nere i 12 765.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Antalet invånare i Göteborgsregionen 
har nu passerat 900 000

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9

Hedra minnet av 
någon nära!

GULD KÖPES
Vi köper guld i alla former.
Kontakta oss för en påse

och få en skraplott i retur.

EuroGuld
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