
Så har vi kommit fram 
till en av årets höjd-
punkter, framställan-

det av näringslivstidning-
en Fokus Företag. Det blev 
kul, men inte riktigt lika 
kul som vanligt. Det finns 
en påtaglig oro i närings-
livet idag. Vår inställning 
till denna utgåva har dock 
varit att inte fokusera på 
det som övriga medier med 
stor framgång målat världen 
svart med. Vi har istället för-
sökt lyfta många av de som 
fortfarande andas optimism 
och framtidstro. Det blev till 
sist fler än vi hann med att 
skriva om.

Som vanligt gör vi många 
nya upptäckter när vi ger 
oss ut bland företagen. Inte 
visste jag att det fanns åke-
rier som försökt köra sina 
lastbilar på fiskolja... Inte 
visste jag att den svens-
ka fordonsindustrin till viss 
del har sitt öde förlagt till 
ett Nolföretag... Inte visste 
jag...

Framtiden
När det gäller framtiden har 
kanske det mest spännan-
de varit att få ta del av stads-
arkitekten, Måns Werners, 
tankar kring centrala Nö-
dingen. I en strukturstudie 
som snart blir aktuell pre-
senterar han en möjlig fram-
tid. Den bygger på inrikt-
ningen att förtäta handel, 
offentlig service och boende 
runt Ale Torg. Jag har inte 

fått se de slutgiltiga skis-
serna, men det låter defini-
tivt spännande. Lika spän-
nande är det nästan alltid att 
prata med Peter Lindberg 
på Klädkällaren. Med jämna 
mellanrum har Fokus Före-
tag stämt av med företaget 
och deras etableringsplaner 
i Stora Viken. Senaste nytt 
är att de ligger fast, men 
numera talar vi inte längre 
om något köpcentrum. Inte 
i första skedet, utan först ska 
Klädkällaren hitta rätt på 
området, sedan ska det kom-
pletteras med lämpliga ak-
törer. Oerhört klokt, tycker 
jag.

Ingen kontakt
Vi har också försökt 
komma i kontakt med 
Ittur Progressum, ex-
ploatören som ska ut-
veckla en handels-
plats i norra Älväng-
en – Svenstorp. Tyvärr 
misslyckades vi trots 
ihärdiga försök att 
få några svar. Fö-
retaget har bytt 
kontaktperso-
ner och ingen 
som vi lycka-
des nå fick lov 
att uttala sig. 
Till sist fick vi 
ändå svar på 
vem som utta-
lar sig i ären-
det Svenstorp. 
Det gör näm-
ligen bara 

högsta hönset själv, ägaren 
Johan Hansen. Där gäller 
det emellertid att boka tid 
eller lämna sitt namn och 
nummer samt frågeställ-
ning. Har du tur blir du 
uppringd. Vi hade ingen tur 
denna gång, utan får försö-
ka rapportera senare. Så vitt 
vi känner till finns det dock 
inget nytt att säga. Det för-
blir troligtvis en utopi.

Men ett svar ger ändå tid-
ningen klart besked om; det 
finns en stark framtidstro!

Visst finns det 
framtidstro
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En komplett 
butik för både 

proffs och 
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FABRIKS-
FÖRSÄLJNING/
DÄCKSERVICE

Lördag 21 mars
inviger vi vår däckverkstad i våra lokaler i 
Skepplanda industriområde (f d Mac Ripper AB).

Vi säljer i första hand våra egentillverkade däck Galaxie och Mac Ripper
Ni kan lämna in era sommardäck redan nu för senare avhämtning.
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