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LILLA EDET. Närings-
livsklimatet har för-
bättrats avsevärt i Lilla 
Edet.

38 placeringar uppåt 
på Svenskt Näringslivs 
rankinglista talar sitt 
tydliga språk.

– Men vi är inte 
nöjda med att ligga på 
229:e plats utan vill 
självklart förbättra 
oss ytterligare, säger 
näringslivsutvecklare 
Helene Evensen till 
Alekuriren.

Lilla Edets kommun har 
under en lång följd av år 
varit fast förankrad i botten 
på Svenskt Näringslivs ran-
kinglista över det lokala nä-
ringslivsklimatet. Nu verkar 
det dock som det har skett 
ett trendbrott. När årets lista 
offentliggjordes för några 
veckor sedan tog Lilla Edet 
ett rejält skutt uppåt i tabel-
len. Fjolårets 257:e plats hade 
förbytts till nummer 229.

– Självklart jätteroligt 
att kommunens företaga-
re är positivt inställda till de 
satsningar som görs för att 
stärka näringslivsklimatet i 
vår kommun, säger Helene 
Evensen.

Helene Evensen tillträdde 
sin tjänst för nästan exakt ett 
år sedan och är själv mamma 
till flera av de aktiviteter som 
sjösatts under senare tid och 
som av allt att döma haft bety-
delse för resultatet i Svenskt 
Näringslivs undersökning.

– Helene sprudlar av 
energi och har under sin korta 

tid lyckats tillföra en mängd 
nya aktiviteter. Centrum- och 
handelsgruppen samt kvinn-
ligt nätverk är bara några ex-
empel, säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

Hur ska ni göra för att 
ytterligare förbättra er pla-
cering?

– Det finns utvecklings-

potential inom alla områden. 
Infrastruktur och telekom-
munikation är två kategorier 
där det finns mycket mer att 
önska. Utbyggnaden av E45 
är emellertid på gång och vad 
det gäller IT-kommunikation 
så måste vi bli bättre på att 
informera företagen hur de 
kan få tillgång till bredband 

på olika sätt, säger Helene 
Evensen.

Helene hänvisar också till 
det möte som är inplanerat 
innan sommaren där kom-
munstyrelsen och företagar-
na tillsammans ska gå igenom 
årets resultat.

– Vi ska analysera rappor-
ten och se hur vi kan bära oss 

åt för att klättra vidare. Vi har 
större mål än så här och ska 
ödmjukt jobba vidare, avslu-
tar Helene Evensen.

FOTNOT. Mer information om 
studien finns på www.svensktna-
ringsliv.se

JONAS ANDERSSON

Benny & Carina 
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ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

VI HAR ALLT FÖR TRÄDGÅRDEN!
Redskap, gödning, kvalitetsjord, gräsfrö, myrmedel, ogräsbekämpningsmedel, 

brett sortiment av fina amplar och sommarblommor.

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Rölunda
Planteringsjord

5 säckar =

100:-

Rölunda
Urn Elit jord

50 liter

60:-

Tanka direkt från pump
Miljöbensin 2-takt

1850:-/liter

MC-olja SBK Racing
syntet 15W50

 61:-/liter

NPK 21-4-7 
till gräset, 25 kg 

= 210:-

GASOL
P11 345:- K10 310:-

Utekrukor 21 pallar – Kanonbilligt!Tillfälle

Vi säljer  även 
oljefilter till MC!

= 59:-
Salt mot ogräs 
och sniglar
25 kg

Lilla Edet har startat klättringen uppåt
– Men näringslivsklimatet ska bli ännu bättre

Lilla Edets kommun har klättrat rejält på Svenskt Näringslivs rankinglista över det lokala företagsklimatet, från plats 257 till 229. På bilden ses Edet Bruk 
som är kommunens största privata arbetsgivare med knappt 500 anställda.
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