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Vi söker hus med lantligt läge!

Ring oss om Ni går i 
säljtankar. 0303-74 66 90

David Strid

NOL
Genomtänkt hus för barnfamiljen som söker villa 
med det rätta läget. Bara till att fl ytta in! Njut av 
den vackra trädgården från det inglasade ute-
rummet eller altanen. För dagar med sämre väder 
kan du mysa framför braskaminen istället. 

Pris: 1.950.000:- /hbj • Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90, 
0702-33 32 33

Permanent/fritid
Fräscht fritidshus med åretruntstandard, 
nyrenoverat och uppfräschat. Tre rum och kök. 
Sep. förråd/verkstad på tomten. Lantligt belägen 
med vyer över öppet landskap. 56 kvm.

Pris 850.000:- /hbj • Ring för bokad visning.
Mäklare: Hans Götestam 0303-74 66 90, 
0708-28 90 29
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NÖDINGE BÖNABO
Mycket fräsch Annebergsvilla byggd 2006 med fyra rum och kök 
om 130 kvm, Stort nytt tvåbilsgarage, tomt om 2541 kvm. Lugnt 
naturnära läge med skog och hagar inpå knuten. 

Pris 2.500.000:- /hbj • Visas 14/7 boka visningstid
Mäklare: Hans Götestam 0303-74 66 90, 0708-28 90 29

LILLA EDET GÖTA
Gedigen soutterängvilla, fem rum och kök om 
totalt 191 kvm. Tomt om 962 kvm. Naturnära 
belägen i lugnt villaområde som sista hus vid
återvändsgata. Gångavstånd till skola 1-6, 
förskola samt ridhus. 

Pris 1.595.000:-/hbj • Ring för bokad visning.
Mäklare: Hans Götestam 0708-28 90 29
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Politikernas och tjänstemännens attityd största problemet
Ale kommun på plats 141 i Svenskt Näringslivs ranking

I veckan presenterade Svenskt 
Näringsliv sin årliga ranking 
över företagsklimatet i lan-
dets kommuner. Ale placera-
de sig på plats 141 – en plats 
bättre än i fjol.

– Vårt största problem 
enligt näringslivet är politi-
kernas och de kommunala 
tjänstemännens attityder till 
företagande. En bättre för-
såtelse för företagande är det 

som näringslivet efterlyser 
mest i Ale, säger Jerry Brat-
tåsen.

Kommunpolitikernas atti-
tyder till företagande place-
rar Ale på plats 240 och kom-
munens tjänstemäns attityder 
till företagande placerar Ale 
på plats 222.

Ale kommun utmärker 
sig också negativt på om-
rådet service till företagen 

samt tillämpning av lagar 
och regler.

Även om Ale kommun 
normalt är ganska nöjd med 
att vara en medelkommun 
gäller inte det näringslivskli-
matet.

– Nej, vi låg på plats 96 år 
2005 och vi vill bli ytterliga-
re lite bättre än det. Vi är ab-
solut inte nöjda med det här. 
Det finns kommuner som har 
vänt oerhört negativa trender 
och som idag tillhör landets 
främsta. Jag tycker vi ska för-
söka lära av dem, menar Brat-
tåsen.

Plats 162
Enligt näringslivets samman-
fattande betyg på företagskli-
matet i kommunen hamnar 
Ale först på 162:a plats.

Hur ska då attityden till 
företagande förändras hos 
Ales politiker och tjänste-
män?

– Man kan alltid önska sig 
ett bättre resultat. Jag kan bara 
tala för mig själv och alla mina 
kontakter med näringslivet är 
positiva. I slutet av månaden 
redovisas en annan undersök-
ning som är gjort bland före-
tagare som har varit i kont-
kakt med kommunen. Den 
tycker jag är mycket mer in-
tressant och jag hoppas verk-
ligen att vi ligger bra till där. 
Svenskt Näringslivs ranking 
besvaras av slumpvis utvalda 

och det kan vara företagare 
som aldrig ens har varit i kon-
takt med kommunens politi-
ker och tjänstemän som ut-
talar sig, säger kommunsty-
relsens ordförande i Ale, Jarl 
Karlsson (S).

Han berättar också att an-
talet mötesplatser med nä-
ringslivet har utökats. Med 
organisationen Företagar-
na Ale har kommunledning-
en numera regelbundna kvar-
talsträffar.

– Vi har dessutom haft ett 
par träffar med en grupp ut-
valda företagare. Senast fick 
de uttala vad de önskar av 
kommunen och den 26 maj 
ska vi redovisa vad vi erbju-
der. Företagarna saknar en 
långsiktig kommunal plane-
ring. Det har vi redan, men 
uppenbarligen har vi inte 
nått ut med vår vision och 
planering som sträcker sig 
till 2020. 

Själva företagandet och ny-
företagandet i Ale kommun 
är heller inte mycket att 
skryta med. När det gäller 
företagandet per tusen in-
vånare hamnar Ale på plats 
281 av 289 kommuner. Ny-
företagandet är något bättre, 
plats 198.

NÖDINGE. Näringslivsklimatet i Ale kommun har 
fortfarande mycket att förbättra.

Kanske är det därför nyföretagandet är fortsatt 
lågt?

– Nej, det är nog mest mentala spärrar. Ale är en 
gammal bruksort. Vi hoppas att våra nyinflyttade 
alebor har med sig lite mer entreprenörsanda, 
säger näringslivschef Jerry Brattåsen.

NÄRINGSLIVSKLIMAT

Så här ser placerar sig Göteborsregionens kommuner i Svenskt Närings-
livs ranking av företagsklimatet:
Kommun   2009 2008 förändring
Härryda  7 26 +19
Mölndal  11 12 +1
Alingsås  21 24 -3
Kungsbacka  35 108 +73
Öckerö  46 90 +44
Partille  59 55 -4
Stenungsund 90 93 +3
Lerum  98 42 -56
Göteborg  100 82 -18
Ale  141 142 +1
Kungälv  147 137 -10
Tjörn  148 164 +16
Lilla Edet  267 250 -17

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jerry Brattåsen konstaterar att Ale kommun har kättrat en 
placering på Svenskt Näringslivs ranking, men säger att am-
bitionen är att skapa ett betydligt bättre företagsklimat.

Sökes: Hus eller Tomt
mellan Skepplanda och Nödinge

0708-304 604


