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LILLA EDET. I måndags 
var det Internationella 
kvinnodagen. 

Centerkvinnorna och 
Centerpartiet i Lilla 
Edet uppmärksammade 
därför en hjältinna – en 
företagarkvinna!

Emma Bergh på Café 
Sött & Nött fick ta 
emot diplom och tårta.

Idag drivs endast drygt var 
fjärde företag i Sverige av en 
kvinna. Av de nya företagar-
na är drygt 30 procent kvin-
nor. Förhoppningen är att de 
ska bli fler. Regeringen satsar 
därför stort på kvinnors fö-
retagande. 2007-2010 satsar 
regeringen 100 miljoner 
kronor per år för att främja 

kvinnors företagande. Målet 
är att minst 40 procent av alla 
nystartade företag ska startas 
av kvinnor och att företag 
som drivs av kvinnor ska växa.

Tagit steget
Vi vill uppmärksamma en 
kvinna som redan tagit steget 
och gjort affärer av sina idéer. 
Emma Bergh är en av de kvin-
nor som vågat, när hon star-
tade Café Nött och Sött café 
i Lilla Edet. Dubbel glädje 
är att en fastighet som varit 
en skam för samhället nu har 
blivit vacker och ändamåls-
enlig, säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C) och 
tillägger:

– Vi hoppas att hon inspi-
rerar fler kvinnor att bli egna 

företagare. Centerkvinnor-
na/Centerpartiet i Lilla Edet 
delade i måndags ut diplom 
och tårta till Emma Bergh för 
att visa sin uppskattning för 
hennes arbete.

– Med fler kvinnor som 
startar företag i Sverige tar 
vi ett viktigt steg mot ett mer 
jämställt samhälle. Mot fler 
kvinnor i bolagsstyrelser och 
i de operativa ledningarna, 
mot fler kvinnor som äger och 
driver stora företag och det 
kapital som hör därtill, mot 
fler kvinnor med makt i nä-
ringslivet. Det är en utveck-
ling som vi ser fram emot, av-
slutar Bjarne Färjhage. 

Centerpartiet bjöd Emma Bergh på tårta 

KAFFEDRICKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Emma Bergh på Café Sött & Nött fick i samband med den Internationella kvinnodagen ta 
emot tårta och diplom av centerpartiets representanter. Fr v: Jörgen Andersson, Carina An-
dersson och Bjarne Färjhage. 

Vallby 
Byggvaror

Mittemot Statoil  
i Lödöse  

Tel. 0520-66 18 80

AUKTORISERAD NÄRSERVICE

VOLVO
RENAULT
• Nybilsförsäljning 

• Finansiering 

• Trygghetsavtal

• Volvokort 

•  Lånebil vid service 

•  Reparation av personbilar 
 och lätta släpvagnar  

•  Däck/Fälg

• 4-hjulsmätning

•  Hyrbil 

•  Akreditering - efterkontroll 
 av 2:or vid besiktning 

• Pvg/Vagnskadereparation 
 för samtliga försäkringsbolag

• AC-reparationer

0303-74 61 79
Göteborgsv 56, Älvängen

Fax 0303-74 96 37
 Email info@hardesjobil.se

www.hardesjobil.se

Din lokala  Volvo/Renault handlare sedan 1953

Volvo C70 2,5 T 
Sportkupé -01
Silvermet 15.400 mil

89.000 kr
Volvo XC70 D-5 
MOMENTUM Kombi -07
Barents blå 11.200 mil.

211.000 kr
Volvo V70 2,5T 
KINETIC Kombi -06
Svart met 5.600 mil

164.000 kr

94.000 kr

Saab 9-5 2,3T -02
AERO SPORT Kombi
Silver / grå met 9.600 mil

62.000 kr

Saab 9-5 2,0T 
LINEAR Kombi -02
Blå met 12.700 mil 


