
fokus företag  |   nummer 9  |   vecka 10  |   2010LEDARE2

Det bådar gott för 
framtiden. Fokus 
Företag vågar sticka 

ut hakan och påstå att fram-
tiden ser ljus ut och faktum 
är att framtiden redan är 
här. Efter några tuffa år med 
varsel, nedskärningar och 
det som så populärt kallas 
anpassningar kan vi nu ta 
sikte på tillväxt igen. Indu-
strins hjul har börjat rulla 
och nu kan arbetsförmed-
lingen äntligen ägna sig åt 
det som de är bäst på, för-
medla jobb. Arbete betyder 
ökade skatteintäkter och nya 
möjligheter för den enskil-
da individen. Det i sin tur är 
samma sak som ökad efter-
frågan på varor och tjänster, 
vilket betyder bättre tider 
för alla företag och därmed 
ännu fler jobb. Att arbetslös-
heten ändå kommer att fort-
sätta öka under 2010 får vi 
leva med, men det finns en 
betydande skillnad på att bli 
arbetslös i ett samhälle utan 
tillväxt och framtidstro mot 
att förlora jobbet för att i 
nästa stund påbörja ett nytt.

I vinterns upplaga av 
näringslivstidningen vågar 
jag lova att sidan 14 blir 
den mest lästa. Flytten av 
Alebyggens största hyreshus 
på Änggatan i Älvängen 
väckte stort intresse redan 
i torsdagskväll. Att det var 
nära minus 20 grader var 
ingen berörd av. Alla ville se 
det omöjliga – en husvagn 

på 160 hjul. Först när det 
väl skedde trodde jag själv 
på det. Innan var det mest 
som en galen utopi. Jag 
tillhör inte de som kollar på 
amerikanska tv-program och 
dokumentärer om när omöj-
liga företeelser blir verklig-
het. Hade jag gjort det, hade 
jag kanske varit mindre 
imponerad. Skådespelet att 
se 10 lägenheter och ett eki-
page på 300 ton rulla iväg på 
E45:an var faktiskt en ena-
stående upplevelse. Plötsligt 
när huset börjat rulla öpp-
nade sig ett fönster. En äldre 
herre mumlade bakom mig: 
”Jösses, stackars den som 
vaknar nu!” 

Om någon hade sagt till 
mig före i torsdags att 
husflyttning är framtidens 
melodi hade jag nog lett lite 
snett, men efter att ha fått 
samtala med entreprenören 
Tommy Nylundh har jag en 
annan uppfattning. Det är 
definitivt en framgångssaga 
som det kommer att skrivas 
åtskilliga kapitel om. Stor-
leken verkar i det här fallet 
inte heller spela någon roll. 
I Malmö ska Nylundhs Spe-
cialentreprenad flytta ett hus 
på nära 600 ton… Eftersom 
tekniken finns är det själv-
klart mer lönsamt att flytta 
ett hus med tio lägenheter 
än att bygga ett nytt. Dess-
utom är miljön en vinnare 
om vi låter husen överleva. 
Kan husen övervintra och 

begränsa nybyggnation och 
nytillverkning finns det stora 
miljövinster.

Mötet med Frukt- och 
Grönsakshandlaren, Ali 
Daood, var också roligt. 
Det är en viss skillnad på 
företagande. Den ena flyttar 
tonvis med hus, den andra 
säljer potatis. Båda talar om 
sina verksamheter som fram-
tidsbranscher och med stor 
potential. Det är häftigt att 
du kan göra affärer på alla 
nivåer och med allt möjligt.

Fokus Företag utkom-
mer två gånger om året 
och brukar ge god respons 
till redaktionen. Det tar vi 
självklart tacksamt emot, 
men jag vill betona att det är 
tidningens annonsörer som 
möjliggör utgivningen, inte 
det vi skriver om. Det är en 

väsentlig skill-
nad. 
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Nominera 
Årets Företagare
i Ale

Vem tycker du ska få utmärkelsen
Årets Företagare 2010?
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en 
prestation i Ale kommun och som genom sitt sätt att 
vara och driva sitt företag är en förebild för andra företagare.

Alla kan nominera
Förslag på kandidater, tillsammans med en kort motivering, 
kan lämnas via mail till Peter Tifelt, Företagarna Ale:
ale@foretagarna.se till och med den 31 mars.
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Efter endast 1 års arbete är 
nu EV Adapt redo att leve-
rera de första serieproduce-
rade konverterade elbilarna 
baserade på Fiat 500. Den 
11 mars kl 10:30 rullar de 
första bilarna ut ur den nya 
fabriken på Rödjans väg 25 i 
Nödinge utanför Göteborg. 
Mottagare är Ale kommun 
som avser använda dom i 
sin bilpool och inom hem-
tjänsten.

– Vi är stolta över att leve-
rera våra första två elbilar till 
Ale Kommun som vi har ett 
mycket bra samarbete med. 
Fabriken är nu i full pro-
duktion och vi ser med stor 
tillförsikt fram emot kom-
mande beställningar. Det 
pratas mycket elbil i Sverige 
idag. När många talar om 
framtida produktion så 
levererar EV Adapt, berättar 
Vice VD Peter Wahlsten.

Många myndigheter, 
organisationer och företag 
i landet har visat intresse av 
den nya elbilen som utveck-
lats i rekordfart. Genom att 
samla spetskompetens från 
områden som bilanpassning, 
batteriteknik och bilindu-
strin har EV Adapt på kort 
tid etablerat sig på markna-
den.

I onsdags gästades 

elbilsfabriken i Nödinge av 
näringslivschefer i Göte-
borgsregionen. De fick en 
redogörelse om verksamhe-

ten och de fick också möjlig-
heten att provköra den unika 
elbilen. Ale Utveckling stod 
som värd för eventet.    ❐❐❐

Nu rullar de första elbilarna ut
– Ale kommun 
är första kund

Ale kommun tar emot de två första elbilarna som lämnar fa-
briken i Nödinge på torsdag.

Är du företagare eller blivande företagare?
 
Då kanske vi kan bistå dig med att hitta lokaler, lämplig mark för nybyggnation eller lotsa 
dig till rätt nätverk för just din bransch.
 
Företagscentrum är en ekonomisk förening där lokala företag och Lilla Edets kommun 
samarbetar kring näringslivsutveckling. Vi arbetar för att skapa ett positivt företagsklimat i 
vår kommun där företagsutveckling står i fokus. 
 
Geom oss kan du delta i företagsträffar & branschspecifi ka nätverk, löpande få aktuell 
information genom digitala nyhetsbrev eller delta i någon av våra arbetsgrupper inom t.ex 
centrumutveckling eller turism.
 
Vill du veta mer, kontakta kommunens näringslivsutvecklare 
Helene Evensen tfn 0520 - 659540, helene.evensen@lillaedet.se 
eller läs mer på www.lillaedet.se.

LILLA EDETS KOMMUN www.lillaedet.se
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