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LE KOMMUNA

Välkommen till framtiden!
Ett av Sveriges största infrastrukturprojekt pågår i Ale kommun. 
BanaVäg i Väst – ett samarbete mellan Banverket och Vägverket – 
bygger en fyrfältsväg och dubbelspårig järnväg mellan Göteborg 
och Trollhättan. 

Utbyggnaden gör Ale kommun till en attraktiv kommun för såväl 
boende som företagsetableringar. 

En bra tillgänglighet, attraktiva boenden, väl utbyggd offentlig och 
kommersiell service gör Ale till framtidens kommun. 

Företagare, låter det intressant och vill du vara med att skapa 
framtiden i Ale?

Dubbelspårig järnväg, fyrfältsväg 
och en ny lokalväg.

Den utbyggda infrastrukturen i Ale 
ger kommunen en ny modern och 
attraktiv gestaltning. 

Med fem pendeltågstationer blir 
Ale en ännu starkare del av Göte-
borg. Allt ska vara klart 2012.

Jerry Brattåsen
Näringslivschef

0303-330 277
jerry.brattasen@ale.se

www.ale.se

– Men Ale kommun gör mycket för att förbättra dialogen
Fortsatt frostigt företagsklimat
ALE. I Ale kommun 
pågår ett intensivt 
arbete med att försöka 
förbättra näringslivs-
klimatet.

Platsen som 142 av 
landets 290 kommuner 
i Svensk Näringslivs 
ranking tilltalar inte.

Den senaste klimat-
rapporten visar dock 
att det fortfarande är 
frostigt i Ale.

Svenskt Näringslivs lokala 
rapport om företagsklimatet 
i Ale ska inte blandas ihop 
med det som kommer senare 
i vår och som innehåller den 
i media alltid så uppmärk-
sammade rankinglistan av 
landets kommuner. Däremot 
ger den lokala klimatrappor-
ten en fingervisning åt vilket 
håll på rankingen Ale kan 
komma.

– Jag tror vi ligger kvar 
ganska oförändrat. Vi jobbar 
mycket med dialogen mellan 
företagare och kommunled-
ning. Målet är att vi i Ale ska 
prata med varandra och inte 
om, säger näringslivschef 
Jerry Brattåsen.

En rad nya forum för 
företagare har skapats, där 
tanken har varit att ha en 
rakare förbindelse.

– Dessutom har vi genom-
fört en utbildning om Vin-

nande bemötande där kom-
munala tjänstemän och före-
tagare träffas för att disku-
tera gemensamma frågeställ-
ningar. Det har känts väldigt 
positivt och har säkert ökat 
förståelsen för varandra. Nu 
hoppas jag att fler vill hänga 
på. Det är både en lärorik 
och rolig utbildning, menar 
Jerry Brattåsen.

Ny mötesplats
En annan mötesplats som 
har skapats är den mellan 
organisationen Företagarna 
Ale och kommunledningen 
som nu träffas regelbundet.

– Det har varit uppskattat 
från båda parter, understry-
ker Brattåsen.

Positivt är också att nyfö-
retagande äntligen ökar i 
Ale, men än så länge är det på 
en låg nivå i jämförelse med 
flertalet andra kommuner i 
Göteborgsregionen.

Till utvecklingsprogram-
met Expedition framåt som 
Business Region Göteborg 
driver har idag tolv aleföre-
tag anslutit sig. Det vänder 
sig främst till tillväxtföre-
tag med en marknad utan-
för kommungränsen. Ett av 
de medverkande företagen 
är BS Elcontrol, där Jonas 
Kewenter är vd.

– Vi har varit med i ett 
antal år och har mycket gott 

att säga. Du väljer själv som 
företagare vad du vill utnyttja 
och vilken typ av rådgivning 
du behöver. Det finns många 
intressanta nätverk att delta 
i. Du kan få inspiration kring 
mängder av olika frågor inom 
till exempel produktion, 
export, personal med mera. 
För ett företag som växer 
kan det vara viktigt  att omge 

sig med människor med lite 
annorlunda perspektiv, säger 
Jonas Kewenter.

Jerry Brattåsen hoppas få 
med ytterligare sju aleföretag 
under året.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Näringslivschef i Ale Jerry Brattåsen.

ALE. Alemässan 
arrangeras på nytt 
nästa år i maj månad.

Precis som 2008 
blir platsen Ale Arena i 
Bohus.

Svårt att tacka nej 
till 7000 kvm mässyta. 
Det är ganska unikt, 
säger näringslivschef 
Jerry Brattåsen.
Alemässan 2011 är planerad 
till 6-8 maj, fredag-söndag, 
helt i linje med utvärderingen 
från 2008.

– Det fanns ett tydligt öns-
kemål om att förlägga mässan 
till helgen för att ge allmän-
heten bättre möjlighet att 
besöka arrangemanget, säger 
Brattåsen.

Likt förra gången blir det 
en betoning på boende och 
infrastruktur.

– Ale kommun och Bana-
Väg i Väst kommer att bli de 
stora utställarna. Kommunen 
har många spännande projekt 
på gång inom samhällsbygg-
nad. Likaså börjar BanaVäg i 
Väst att närma sig slutspurten 
och lär ha mycket att berätta 

om, säger Brattåsen.
Andra teman är motor, 

näringsliv, föreningsliv och 
trädgård.

– Det sistnämnda blir 
helt nytt för Alemässan och 
det känns intressant särskilt 
med tanke på tidpunkten 
för arrangemanget. Det bör 
finnas mycket som är aktu-
ellt runt trädgårdslivet i maj, 
säger Brattåsen.

En annan viktig partner 
hoppas Jerry Brattåsen att 
Ale gymnasium ska bli.

– Förhoppningsvis har de 
kommit ännu längre med sitt 
entreprenöriella tänkande 
och se stora möjligheter med 
Alemässan.

Aleföretagen blir som van-
ligt en prioriterad målgrupp.

– Det är ett bra tillfälle att 
visa upp sig och skapa affärer 
företag emellan, samtidigt är 
det ett utmärkt tillfälle för 
anställda att få visa var och 
med vad de jobbar. Alemäs-
san brukar skapa en stolthet 
bland de som represente-
rar företagen, avslutar Jerry 
Brattåsen.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Alemässa i Ale Arena 2011
Alemässan 2008 blev en stor framgång.


