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LILLA EDET. Två entre-
prenörer, framgångsrika 
var och en på sitt sätt, 
kommer till Lilla Edet.

Först ut är Ulla-
Lisa Thordén som nu 
på torsdag håller ett 
lunchföredrag på Edets 
Värdshus.

I mitten av maj är det 
Bert Karlssons tur att 
dela med sig av sina 
erfarenheter då han 
gästar Folkets Hus.

Kommunens företagare har 
en hel del spännande att se 
fram emot under 2010. Lilla 
Edets Nätverkande Kvin-
nor (LENK) står som värd 
för årets första aktivitet då 
Ulla-Lisa Thordén, förfat-
tare, föreläsare, säljtränare 
och entreprenör, gästar 
Edets Värdshus.

Lustfyllt
– Jag arbetar med att 
utveckla ett aktivt, 
planerat och lust-
fyllt säljande i såväl 
entreprenörsföre-
tag som börsbolag. 
Mina kunder vill ha 
resultat. Vägen dit 
kan ske till exem-
pel via säljledning, 
träning eller per-
sonlig säljcoachning 
i syfte att markant 
öka deras lönsamhet 
mot tydliga mål. Eller 
en genomgång av hela 
säljfunktionen och sälj-
styrningen, säger Ulla-
Lisa och fortsätter:

– Det kan också inne-
bära talaruppdrag med 
hög inspirationsfaktor 
eller en handbok för sälj-
skygga experter. Hjärtat 

klappar extra starkt för entre-
prenörsföretag och deras väg 
till framgång.

Gjort det mesta
Bert Karlsson behöver 
ingen närmare presentation. 
”Skara-Bert” har gjort det 
mesta, han har ägt livsmed-
elsbutik, skivbolag, nattklub-
bar och nöjesparker. Under 
90-talet startade han det 
politiska partiet Ny 
Demokrati, 
som satt i 
r iksdagen 
1 9 9 1 - 9 4 . 
N u m e r a 
titulerar sig 
Bert bok-
förläggare, 
m e d i e -

profil men framförallt entre-
prenör.

– Vi är mycket glada över 
att vi lyckats knyta upp Bert. 
Inledningsvis så kommer 
det att bli ett seminarium i 
entreprenörskap där Busi-
ness Region Göteborg med-
verkar. På kvällen blir det 
ett föredrag i Folkets Hus 
där även allmänheten ges 
möjlighet att köpa biljetter. 

Totalt kommer det att 
finnas 228 platser och vi 
tror inte det kommer 
att vara några som 
helst problem att sälja 
slut biljetterna, säger 
Helene Evensen, 
näringslivsutvecklare i 
Lilla Edets kommun.

Bert Karlsson kommer till Lilla Edet
– Men först ut är Ulla-Lisa Thordén

I tisdags var det premiär för radioklassikern ”Vi i femman” på P4 Radio Väst. I den första 
kvartsfinalen vann Tingbergsskolan klass 5 B från Lödöse, representerade av Daniel 
Wagner och Julia Svennberg (bilden), mot Valemyrskolan från Strömstad med 19 mot 14. 
Därmed är Tingbergsskolan klara för semifinal.                  Text och bild: Jonas Andersson

Tingbergsskolan vidare till semifinal

LILLA EDET. Näringsli-
vet i Lilla Edet fortsät-
ter att domineras av 
småföretag.

58% av kommunens 1 
036 registrerade före-
tag utgörs av enskilda 
näringsidkare.

Byggverksamhet och 
jordbruk/skogsbruk/
fiske är de två domine-
rande branscherna.

Företagscentrum presente-
rade i förra veckan en sam-
manställning av näringslivet 
i Lilla Edet för 2009, bland 
annat baserat på statistik 
från Upplysningscentra-
len. Vid december månads 
utgång fanns 1 036 företag 
i Lilla Edets kommun varav 
46 hade nyregistrerats under 
året. Det var en minskning 
från föregående år då 72 nya 
företag registrerades.

– Den ekonomiska insta-
biliteten nationellt såväl som 
regionalt har med all säker-
het påverkat nystartandet av 
företag negativt. Trenden 
syns även i statistiken över 
nyföretagandeandelen i våra 

grannkommuner under 2009, 
säger näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.

Av Lilla Edets 46 nyregist-
rerade företag var 9 aktiebo-
lag och hela 19 företag har 
verksamhet inom bygg- eller 
fastighetsbranschen.

Saknar anställda
Ungefär sju av tio företag i 
kommunen saknar anställda. 
16% av företagen har mellan 
1-4 anställda och ytterli-
gare 7% har mellan 5-19 
anställda. Kommunen, SCA 
Edet Bruk, Solhaga By, 
Inlands Kartongbruk, Elec-
trolux Filter och Storel är de 
största arbetsgivarna i kom-
munen.

Någon drastisk ökning av 
antalet konkurser märktes 
inte av under fjolåret, trots 
den något bistra ekonomiska 
situationen. En summering 
visar att enbart fyra företag 
försattes i konkurs.

Slutligen kan noteras den 
NKI-studie (Nöjd Kund 
Index) som genomfördes 
bland Göteborgsregionens 
13 medlemskommuner. Stu-

dien, som SCB gjorde, lät 
företagare besvara frågor 
kring upplevelsen av kom-
munernas service, med fokus 
på bygglov och tillsynsfrå-
gor. 

 Delad tredjeplats
Ett 70-tal företag, som har 
haft ärenden hos Lilla Edets 
kommuns förvaltningar 
under det senaste året, besva-
rade enkäten där ett 30-tal 
frågor belyste företagarnas 
upplevelse av förvaltningar-
nas information, tillgänglig-
het, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet. 
Lilla Edet rankades på delad 
tredjeplats bland Göteborgs-
regionens tretton kommuner 
i denna studie. Totalt sett var 
företagen i Lilla Edet nöjda 
med hanteringen av ärenden 
hos förvaltningarna. 

– Företagarna uppgav vara 
mest nöjda med tillgäng-
ligheten, bemötandet och 
kompetensen, medan man 
var något mindre nöjd med 
informationen och effektivi-
teten. Tidigare attitydstudier 
bland företagen har visat på 
en mer negativ bild, som till 
exempel Svenskt Näringslivs 
studie om företagsklimat, 
men när man frågade före-
tag som faktiskt har varit 
i kontakt med kommunen 
upplevdes servicen klart mer 
positivt, avslutar Helene 
Evensen.

Fortsatt dominans 
av småföretagen
– Sammanfattning av näringslivet i Lilla Edet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Näringslivet i Lilla Edet domineras av småföretag. SCA Edet Bruk skiljer sig dock från mäng-
den och är kommunens största privata arbetsgivare. 

FAKTA NÄRINGSLIVET 2009
Antal företag: 1 036.
Företagsformer: 58% enskilda 
näringsidkare, 24% aktiebolag.
Branscher: Byggverksamhet 
19%, jordbruk/skogsbruk/fiske 
19%, handel 13%, tillverkning 9%, 
verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik 6%.
Företagens ålder: 0-3 år 18%, 4-14 

år 45%, ‹ 15 år 38%.
Manlig/kvinnlig vd: 79 % män, 21 
% kvinnor.
Nystartade företag: 46.
Anställda: 67% av företagen saknar 
anställda, 16% har 1-4 anställda, 7% 
har 5-19% anställda.

Källa: UC

Det är nu klart att Bert Karlsson kommer till Folkets Hus i Lilla 
Edet den 18 maj.
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