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LILLA EDET. Sopplunch 
med matnyttig före-
tagsinformation.

Så löd rubriken för 
höstens första sam-
mankomst i Företags-
centrums regi.

Kommunens företa-
gare fick en inblick i 
BRG:s tillväxtprojekt 
”Expedition Framåt” 
och dessutom gavs 
information om en ny 
brand- och säkerhets-
utbildning för små 
företag.

Ett 25-tal personer, de flesta 
företagare men också några 
av kommunens tjänstemän, 
närvarade på tisdagens lunch-
möte på Edets Värdshus.

Helene Evensen, ny 
näringslivsutvecklare sedan i 
somras, tog tillfället i akt att 
presentera sig för besökarna 
och slog samtidigt ett slag för 
Nya Idéslussen, ett nyhets-
brev eller snarare nyhetstid-
ning, som just distribuerats 
till kommunens företagare.

– Genom Idéslussen spri-
der vi information om vad 
som händer i kommunen för 
er företagare. Längst bak i 
tidningen finns ett kalenda-
rium för hösten, förklarade 
Helene Evensen och nämnde 
bland annat det frukostmöte 
som äger rum nästa torsdag.

– Även det mötet är förlagt 
till värdshuset och då kommer 
Swedbank att ge en dagsaktu-
ell bild av konjunkturläget.

Två programpunkter
Sopplunchen innehöll två 
programpunkter. Först ut 
var Lars Lennartsson från 
Business Region Göteborg, 
för att prata om Expedition 
Framåt – ett tillväxtprojekt 
som erbjuder verktyg för 
träffsäker marknadsföring, 
ökad försäljning och ett tyd-
ligt ledarskap.

– Vi har cirka 650 företag 

från regionen aktiva i olika 
program. Det är allt från 
rymdbolaget i Mölndal till 
veterinären i Ale. Däremot 
har vi inga företag från Lilla 
Edet som är aktiva i vårt nät-
verk, konstaterade Lennarts-
son och fortsatte:

– BRG jobbar för en stark 
hållbar ekonomisk tillväxt. 
Ett differentierat näringsliv är 
viktig. Vi är en neutral part-
ner som bidrar till företagens 
affärsutveckling.

Lars Lennartsson gjorde 
sedan en grundlig genom-
gång av Expedition Framåt  

och de fyra etapper som till-
växtprojektet spänner över.

– Vi ger er verktygen för 
att skapa tillväxt, betonade 
Lennartsson och avslutade 
med följande citat:

– Att driva företag är ett 
spännande äventyr. Att växa 
med sitt företag är en målin-
riktad expedition.

Komplett lösning
Brandskyddsföreningen Väst 
och räddningstjänsten i Lilla 
Edet fanns representerade 
genom Greta Simonsson 
respektive Anna Augustsson. 

De kvinnliga gästföreläsarna 
erbjöd ett utbildningspaket 
med en komplett lösning på 
företagets brand- och säker-
hetsfrågor.

– Vi vänder oss till alla typer 
av verksamhet och till företag 
med mellan 1-50 anställda. 
Det handlar om förebyg-
gande arbete för brand och 
olyckor. Vi arbetar tillsam-
mans med räddningstjänsten 
och Länsförsäkringar, infor-
merade Greta Simonsson.

Tillväxt och säkerhet i fokus
– Informationsfylld sopplunch på Edets Värdshus
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Lars Lennartsson, arbetar 
med företagsutveckling på 
Business Region Göteborg.

Greta Simonsson, Brandskyddsföreningen Väst.Ett 25-tal personer kom till tisdagens sopplunch på Edets Värdshus för att få lite matnyt-
tig information.

Nyfikenheten var tämligen 
stor för de nya aktörerna 

och för den nya fastigheten 
i Nols företagscenter. Jarl 

Karlsson hade fyra punkter 
på sin agenda, varav den om 
infrastrukturen i Göteborg 
väckte störst intresse.

– Ni har kanske följt debat-
ten i media om eventuella 
trängselavgifter till Göte-
borg. Det finns inga beslut 
tagna, däremot har samtliga 
kommuner i Göteborgsre-
gionen tydligt markerat för 
staten att vi är positiva till 
att försöka medverka till en 
utbyggnad av infrastruktu-
ren. Mycket handlar om den 
så kallade Västlänken med 
en station under nuvarande 
centralstation samt en ny 
älvförbindelse som troligt-
vis blir det som nämns som 
Marieholmstunneln. Det här 
är insatser på totalt 30 mil-
jarder kronor och vi skulle 
kunna finansiera hälften med 
trängselavgifter om staten tar 
resterande del, berättar Jarl 
Karlsson och fortsätter:

– Jag är glad över att vi är 
eniga i Göteborgsregionen 
om att vilja göra något för 
att förbättra infrastrukturen 
i och runt Göteborg.

Ungdomar i Ale
Övriga punkter berörde 
ungdomar i Ale. Utbild-
ningen Unga entreprenörer 
i Nya Europa går nästa år 
på export till Moldavien. Ett 
annat lyckat initiativ som Ale 
har tagit är det drogförebyg-
gande arbetet i Vaknaprojek-
tet.

– Detta vill vi sprida vidare 

till våra partners i Europa. I 
april, lagom till Festivalborg, 
kommer vi bjuda in till en 
konferens kring Vakna. Vi 
vill visa hur föreningsliv, 
näringsliv och kommun kan 
samverka för att nå framgång 
i denna viktiga fråga. Vi vet 
att drogmissbruket är ett 
stort bekymmer i Europa och 
kan vi bidra till att angripa 
problemet på ett nytt sätt så 
ska vi naturligtvis göra det, 
menar Jarl Karlsson.

Allt under ett tak
Thomas Carlsson, utdel-
ningschef för Posten i Ale, 
presenterade sedan kort 
verksamheten.

– Att Posten nu finns under 
ett och samma tak i kommu-
nen är något vi har arbetat 
för länge. Vi är idag 25 per-
sonal här och delar ut cirka 
12 miljoner försändelser om 
året. Vårt nya utdelnings-
kontor och företagscenter 
här i Nol är vi väldigt nöjda 
med. Arbetsmiljön har blivit 
mycket bättre, säger han.

Maria Zeniou berättade 
om träningskedjan Lifes eta-
blering och lämnade sedan 
över ordet till Mia Olsson, 
legitimerad sjukgymnast 
som bland annat arbetar 
för Svenska damlandslaget 
i handboll. Vikten av fysisk 
aktivitet stod i centrum för 
föredraget.

– Självklart är det främst 
till nytta för den enskilde 
individen, men en förbättrad 

hälsa betyder mycket även 
för företagen och inte minst 
staten. Idag kostar ohälsan 
i Sverige cirka 6 miljarder 
kronor. Välfärdssjukdomar 
som diabetes, övervikt och 
utbrändhet fortsätter att 
öka. Vi måste bli mer aktiva, 
redogör Mia Olsson.

Tidsbrist och ett bekvä-
mare liv gör att den fysiska 
inaktiviteten breder ut sig. 
Mia Olsson har ett bra exem-
pel.

– En undersökning visar 
att på 70-talet kunde vi tänka 
oss att gå 2 km för att köpa en 
liter mjölk. På samma fråga 
idag är svaret 400 meter 

annars tar vi bilen. Det är 
ganska skrämmande.

För att nå en bättre häls-
ostatistik är receptet giviet; 
rörelse. 30 minuters motion 
om dagen rekommenderas 
och det är det få som når upp 
till. Idag är cirka 60-70% 
fysiskt inaktiva.

– Det är med fasa jag kon-
staterar att många skolor drar 
ner på gymnastik och idrott. 
Med facit i hand borde det 
vara tvärtom, avslutar Mia 
Olsson.

Sopplunch i hälsans tecken
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Mia Olsson, legitimerad sjukgymnast, som bland annat 
tjänstgör för svenska damlandslaget i handboll, föreläste om 
vikten av att träna regelbundet.

Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), gav senas-
te nytt från Ale kommun.  

NOL. Augustis sopplunch för företagare i Ale 
arrangerades i Postens nya lokaler i Nol. 

Här gav kommunstyrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S), senaste nytt från Ale kommun.

Samtidigt bjöds en rundvandring hos Life Health 
& Fitness – den senaste företagsetableringen i Ale 
– och innan dess en föreläsning om just vikten av 
fysisk träning.


