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LILLA EDET. Efter regn 
kommer solsken.

Finanskrisen med-
förde i många fall ett 
totalt tvärstopp för 
landets bilhandlare.

– Nu är vi på banan 
igen, säger Åke Sten-
dahl, vd på Stendahls 
Bil i Lilla Edet.

Efter den djupa svacka som 
finanskrisen förde med sig 
börjar landets bilhandlare 
skönja ljuset i tunneln. Hos 
Stendahls Bil är tongång-
arna försiktigt optimistiska.

– Det säljs bra med bilar 
just nu. Jag tycker att vi 
har återhämtat oss riktigt 
väl. Det finns ett uppdämt 
behov på marknaden, det är 
ingen tvekan om det, säger 
Åke Stendahl och fortsät-
ter:

– Vi märker det både på 
företagssidan och på pri-
vatmarknaden. Därför är 
det också väldigt roligt att 
vi som Renault och Volvoå-
terförsäljare kan presentera 
ett brett modellprogram. 
Intresset för Volvos DRIVe-
bilar är oerhört stort just 
nu.

Vad prioriterar dagens 
bilköpare, ligger fokus på 
ekonomi eller miljö?

– Fokus ligger fortfa-
rande på ekonomi, men mil-
jömedvetenheten är också 
stor hos många bilköpare. I 
flera fall är det kombinatio-
nen som avgör kundens val 
av fordon.

En affär som Åke Sten-
dahl glädjer sig extra åt 
är den upphandling som 
företaget lyckades räkna 
hem avseende bilar till Ale 

kommun.
– Tre bilar är redan leve-

rerade och ytterligare tre 
står på tur. Vi är mycket 
glada över att vi blev ett 
av de företag som får nöjet 
att leverera bilar till Ale 
kommun, säger Åke Sten-
dahl.

Professionellt utförd
– Upphandlingen skedde 
i höstas och var mycket 
professionellt utförd. Det 
säger jag inte bara för att vi 
lyckades ta hem en order. 
Grundkraven i upphand-
lingen gällde miljöbilar, 
högsta säkerhetsklass, pris, 
närhet till service och åter-
försäljare. Dessutom fick 
de kommunalanställda vara 
med och ha synpunkter. När 
kriterierna var uppfyllda 
hade nämligen personalen 

stort inflytande för valet av 
bilmodeller, tillägger Sten-
dahl.

Om Ale kommun säger 
ja, så råder det däremot 
kalla handen hos besluts-
fattarna i hemkommunen. 
Att handla lokalt är uppen-
barligen inget som Lilla 
Edets kommun föresprå-
kar, åtminstone inte när det 
gäller bilköp.

– Vi hade gärna varit med 
och offererat, men tydligen 
väljer de att konsekvent 
köpa in bilar från annat håll, 
säger Åke Stendahl.

Kommunledningen i 
Lilla Edet har sin syn på 
saken.

– Vi har fört en dialog 
med Åke Stendahl, senast 
i höstas då vi skulle utöka 
vår bilflotta. Stendahls läm-
nade inget anbud efter att 

vi preciserat vilka bilar vi 
ville ha. Vi har väldigt höga 
miljökrav på våra bilar. Det 
är ingen slump att vi toppar 
listan över miljöbilar, förkla-
rar kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (C).

– Flertalet av de bilar som 
har levererats till kommu-
nen under hösten har vi inte 
fått vara med och räkna på. 
Vi har motsvarande fordon 
i vårt modellprogram, kon-
trar Åke Stendahl.

Varför tror du då att 
kommunen ändå väljer att 
handla på annan ort?

– Svårt att svara på, men 
i framtiden hoppas jag verk-
ligen att de ändrar inställ-
ning.

Bilhandeln har hämtat sig efter krisen
– Stendahls ser ljust på framtiden

Åke Stendahl märker av ett uppdämt behov i bilhandeln efter den djupa finanskrisen. Bil-
försäljningen har kommit igång på allvar igen och nu ser man ljust på framtiden.
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LILLA EDET. Det är inte 
bara Trollhättan som 
drabbas vid en eventu-
ell avveckling av Saab.

Även kranskommu-
nerna skulle få en ökad 
arbetslöshet.

– Det skulle vara 
tråkigt och jobbigt om 
Saab lades ner, men 
samtidigt måste vi 
förbereda oss på att ta 
fram åtgärder om så 
skulle bli fallet, säger 
kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (C).

Det råder fortfarande stor 
osäkerhet kring Saab och 
dess framtid. Efter GM:s 

avvecklingsbesked, som kom 
strax före jul, beslutade Fyr-
bodals kommunalförbund 
att kalla till ett möte med 
berörda kommuner, som 
senast den 11 januari skulle 
inrapportera vad respektive 
kommun kan bidra med för 
insatser i det tillväxt- och 
utvecklingspaket som reger-
ingen har presenterat och 
som kommer att verkställas 
om Saab skulle läggas ner. 
Förutom Fyrbodals medlem-
skommuner deltar även Lilla 
Edet, Grästorp, Essunga och 
Vara i det arbetet.

Olustig situation
– Hoppet är det sista som 
överger människan. Det är 

en olustig situation som har 
uppstått och de anställda på 
Saab slits nu mellan hopp 
och förtvivlan. Det är synd 
att det är på det viset,  men 
det är inget vi kan påverka. 
GM:s ledning styr detta fullt 
ut, säger Bjarne Färjhage och 
fortsätter:

– För oss kommuner som 
kan komma att drabbas gäller 
det att ha en beredskap och 
inte stå handfallna vid en 
eventuell avveckling. Skulle 
bilfabriken bli kvar sätts inte 
paketet i sjön.

Hur hårt drabbas Lilla 
Edets kommun om Saab 
tvingas lägga ner sin verk-
samhet?

– Vi överskattade först 

antalet, men Arbetsförmed-
lingen har kommit fram till 
att det är 48 personer i vår 
kommun som är direktan-
ställda på Saab. Sedan har vi 
naturligtvis en del invånare 
som är anställda hos underle-
verantörer. En direkt under-
leverantör till Saab, som har 
sin bas i Göta, är Premier 
med mindre än tio anställda, 
avslutar Bjarne Färjhage.

Utvecklingspaket om 
Saab skulle avvecklas
– Kommunerna tar gemensamt ansvar
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Stor oro råder kring Saabs framtid.

LILLA EDET KOMMUNS ÅTGÄRDER
Lilla Edets kommun föreslår att 
följande åtgärder, finansierade av 
tillväxt- och utvecklingspaketet, 
skulle kunna genomföras:
• Inom vuxenutbildningen kan 
kommunen skapa ytterligare 
utbildningsplatser för personer som 
behöver läsa in grundskola och/eller 
gymnasieskolan.
• Kommunens vuxenutbildning 
kan också skapa särskilt riktade 
utbildningar beroende på vad som 
efterfrågas.
• Kommunen kan ställa upp med 
yrkesvägledning.
• Med utrustning och handledare 
kan kommunens vuxenutbildning 
hålla utbildningsplatser för dis-
tansutbildning (bl a digitala före-
läsningar i realtid) på högskolenivå 
(högskola/universitet är utbildnings-
instans).
• Lilla Edets kommun förespråkar 
en snabbare och fullständig utbygg-
nad av E45 mellan Trollhättan och 
Göteborg.
• Lilla Edet skall se över marktill-
gången för etableringsmöjligheter 
och återkomma med en lista över 
planerad marktillgång för verksam-
heter under 2010 och 2011. Kom-
munen ställer sig självklart positiv 
till nya etableringar. Kommunens 
strategiska placering bör vara att-
raktivt, med tanke på den utbyggnad 
av infrastruktur som just nu pågår. 
Personalintensiva verksamheter 
bör prioriteras för att så många 

som möjligt skall kunna få arbete. 
Nya markområden för näringsliv 
planeras i Lödöse. Dess läge i direkt 
närhet till 
fyrfilig motorväg samt snabbtåg 
till/från Göteborg samt Trollhättan, 
två flygplatser (Landvetter och Troll-
hättans flygplats) och Göta Älv torde 
vara av intresse för större företag 
som vill etablera huvudkontor i 
Västsverige och Göteborg. Huvud-
kontor är i regel utrymmeskrävande 
med kontor, lager och goda par-
keringsmöjligheter samt krav på 
kollektivtrafik nära inpå. Samtidigt 
vill företagen vara etablerad i en 
fin miljö och ha god närhet till 
storstaden och det logistikcentrum 
som Göteborg utgör. Lilla Edet kan 
erbjuda allt detta inom snar framtid.
• En etablering av Test Site Sweden 
bör förläggas i Saab:s arbetsmark-
nadsområde. Lilla Edets kommun 
kan eventuellt ha plats för detta.
• Kommunens närhet till natur 
och älv bör nyttjas och resurser 
sättas på att utöka turismen där 
nyanställningar torde kunna ske 
om en större, gemensam satsning 
görs. Eventuellt kan man rikta denna 
internationellt mot Tyskland och 
Holland som av tradition gärna 
besöker våra trakter. Vi är intres-
serade av att med regionalt, statligt 
stöd bereda plats för en sådan 
etablering i en gemensam satsning 
med andra intressenter.
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