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ALAFORS. Det händer 
mycket i Ale kommun 
under 2010 och i fram-
tiden.

Det blev gästerna till 
årets första företagar-
träff varse om.

Ett sätt att möta 
framtiden för närings-
idkarna kan vara till-
sammans med Busi-
ness Region Göteborg, 
som fanns på plats 
för att redogöra för 
tillväxtprogrammet 
”Expedition Framåt”.

Ett 40-tal personer kom till 
Ale Elförenings nya lokaler i 
Alafors för att bjudas på soppa 
och sedvanlig nyttig företags-
information i onsdags.

Kommundirektör Stig 
Fredriksson gav senaste nytt 
från sin horisont och berät-
tade om pågående projekt 
som präglar den offentliga 
sektorn.

– Vi upplever just nu bok-
slutstider. Fjolåret blev väldigt 
speciellt med en prognos som 
visade 34 miljoner kronor 
sämre än budget. Allt efter-
som tiden gick blev progno-
serna positivare och nu när vi 
summerar hamnar vi på ett 
hyggligt plus, sade Fredriks-
son och tillade:

– Inför 2010 är situationen 
bättre än vad vi trodde att den 

skulle vara. 
Kommundirektören pra-

tade också om ett skördeår. 
Mycket av den planering 
som gjorts i olika instanser 
kommer aleborna att få se 
resultat av rent fysiskt.

– Vi  har Kronogården 
i Älvängen där vi befinner 
oss i slutskedet av detaljpla-
nen. Två tunga exploatörer 
kommer att upprätta cirka 
400 bostäder. I Älvängen 
pågår också planeringen för 
ett resecentrum. Därutöver 
har vi Göteborgsvägen som 
kommer att bli en miljöprio-
riterad gata. Den kommer att 
projekteras under året.

– I Nödinge ser vi en 
utveckling av Ale Torg och 
bostadsområdet Alehöjd 
mellan Nödinge och Nol.

Spännande nisch
Fredriksson ville också 
uttrycka sin glädje över för-
säljningen av Saab och knöt 
an till de fordonsrelaterade 
verksamheter som finns i Ale.

– Vi har bland annat ETC 
och Alelion som arbetar med 
en väldigt spännande nisch 
där nya jobb skapas.

Arbetsmarknadssituatio-
nen är dock bekymmersam 
medgav Fredriksson. I kom-
munen är för närvarande 1 
150 personer arbetslösa och 
av dem är 270 ungdomar i 
åldern 18-24 år.

– Det sker en massiv insats 
från olika håll för att bekämpa 
arbetslösheten. Vi har främst 
fokus på ungdomarna och 
försöker hitta praktikplatser i 
den mån det går.

Ale Elförenings vd, Lars 
Kjellberg, tog tillfället i akt 
att ge en kort redogörelse 
för hur snön och den stränga 
kylan påverkat nätbolagets 
arbete.

– Vi har varit förskonade 
från elavbrott. Det har enbart 
varit några stycken, men de 
har inte vi styrt över. Vi kan 
inte påverka vädret, bara 

anpassa oss. Vi har cirka 100 
mil elledning, 400 transfor-
matorstationer och 12 000 
kunder. Allt nytt grävs ner 
under mark och mycket av 
vårt arbete anpassas nu till 
Bana Väg i Västs projekt, sade 
Kjellberg och avslutade med 
följande passning till lunch-
gästerna:

– Nu vet ni var vi finns. 
Kom gärna tillbaka!

Hjälper alla
Handelsbanken, programvärd 
för onsdagens sopplunch, 
hade bjudit in Lars Lennarts-

son från Business Region 
Göteborg för att beskriva 
”Expedition Framåt”.

– Vilka företag hjälper vi? 
Vi spänner över alla olika 
branscher och företag, från 
veterinären i Ale till rymdbo-
laget i Mölndal. Vad det gäller 
”Expedition Framåt” är det ett 
utmanande tillväxtprogram 
som är indelat i olika etapper 
beroende på vilka behov före-
taget har. Vi erbjuder bland 
annat hjälp med affärsplan, 
marknadsplan, varumärke 
och affärsrådgivning.

I salongen fanns Jonas 

Kewenter, vd på BS Elcon-
trol, som är att av BRG:s 
medlemsföretag.

– BRG dukar upp ett smör-
gåsbord och det finns alltid 
något som passar. Vi har haft 
väldigt stor nytta av samarbe-
tet, förklarade Kewenter.

Nästa månads sopplunch 
kommer att äga rum på Rep-
slagarbanan i Älvängen med 
Arbetsförmedlingen som 
programvärd.

Framtiden i fokus på årets första sopplunch
– BRG redogjorde för ”Expedition Framåt”dition Framåt”
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Lars Lennartsson, Business Region Göteborg, och Lars Kjellberg, vd Ale Elförening, vid var sin sida om Lena Gillholm på Lars Lennartsson, Business Region Göteborg, och Lars Kjellberg, vd Ale Elförening, vid var sin sida om Lena Gillholm på 
Handelsbanken som stod som programvärd för årets första företagarlunch.Handelsbanken som stod som programvärd för årets första företagarlunch.

VÄRLDSPREMIÄR FÖR KIA VENGA
PROVKÖR NU I HELGEN – VINN KLÄDER FÖR 10.000 KR

Alla som provkör Kia Venga senast den 28 februari får ett presentkort på Brothers och Sisters värt 150 kronor. Dessutom har du chansen 
att vinna ett av tre presentkort på 10.000 kronor och en av 500 prenumerationer på tidningarna KING Magazine eller Damernas Värld.PROVKÖR NU I HELGEN!

Kia Venga är perfekt för dig som vill ha en smart, säker och 

praktisk bil som dessutom är snygg och rolig att köra. Trots att 

bilen är liten och smidig är den överraskande rymlig i kupén. 

Dessutom har den Sveriges längsta nybilsgaranti på hela sju år.

KIA FRÅN 139.900KR

Erbjudandet gäller tom den 28 februari och kan ej kombineras med andra företagsrabatter eller erbjudanden. Kia Venga har 7 års nybilsgaranti vilket innebär tryggt bilägande i 7 år eller 150.000 km, beroende på vilket som först uppnåtts. Garantin följer bilen förutsatt att den är servad enligt Kia Motors 

Sweden AB:s rekommendationer. Bränsleförbrukning blandad körning  4,5 – 5,9 l/100 km. Koldioxidutsläpp, CO2 117 – 136 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. Miljöklass 2007. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.TRE VÄGAR TILL 
EN BÄTTRE MILJÖ
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