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Verksamheten 
är miljödiplomerad

I fullmäktige diskuterades näringslivsklima-
tet efter en interpellation av aledemokra-
ten Jan A Pressfeldt. Hans kritiska in-

ställning till varför Ale faller på Svenskt Nä-
ringslivs ranking över näringslivsklimatet i 
landets kommuner beskrevs som svartmål-
ning. Självklart ska hans ställning som oppo-
sitionspolitiker vägas in, men det ska även det 
faktum göra att kommunledningen de senas-
te åren har haft en skeptsisk inställning till 
undersökningens utfall. Den har säkert som 
vissa hävdar sina brister, fast värt att notera är 
att samma frågor besvaras av en statistiskt sä-
kerställd urvalsgrupp i samtliga kommuner. 
I jämförelse med dessa måste alltså resultatet 
säga något.

Jag tänker inte lägga mig i debatten i sak, 
men kan samtidigt inte blunda för de berättel-
ser som möter mig i vardagen. I min värld det 
högst onödiga minuspoäng som Ale kommun 
drar på sig i arbetet med näringslivet. Att ha ett 
positivt bemötande och en serviceinriktad atti-
tyd kostar noll kronor och borde vara ett krav 
för alla yrken med kundrela-
tioner. När Svenskt Närings-
livs ranking över näringslivs-
klimatet i landets kommuner 
år efter år visar att Ales kom-
munala tjänstemän har en 
dålig attityd till företagande 
måste man agera. Jag önskar 
att Ale kommun skrev in i sin 
strategiska plan att målet är 
att vara landets mest företagsvänliga kommun. 

Hur vore det att hälsa varje ny företagare 
välkommen med en blomma? Gratulera till 
etableringen och sedan i samma positiva ande-
tag presentera vilket uppdrag kommunens till-
synsmyndighet har, vilka krav som ställs samt 
vilken hjälp som erbjuds. Varje ny verksamhet 
borde ses som en ny möjlighet, ett tillskott 
för kommunen. Nya arbetstillfällen betyder 

ökade skatteintäkter och dessutom betalar ju 
varje företag för miljötillsyn oavsett den utförs 
eller ej. Kommunen har inget att förlora på en 
nyetablering, tvärtom. Därför borde ett posi-
tivt bemötande vara det mest självklara i värl-
den. Redaktionen skulle aldrig behöva få den 
typ av samtal som just nu tillhör vår vardag.

När frågan om miljötillsyn förs på tal får 
man ofta höra att "myndighetsutövning 
fungerar så här". Det har jag svårt att tänka 
mig. Skulle det verkligen ligga i utbildning-
ens eller i yrkets natur att du måste ha ett 
barskt uppträdande? Knappast. Företagare 
med erfarenhet från flera kommuner vittnar 
om något annat. Det är dags att sätta punkt 
och vända blad även i Ale. En tillsynsman kan 
också ha ett positivt bemötande.

Utbildningen "Positivt bemötane"  
som både företagare och kommunala tjäns-
temän har fått möjlighet att gå senaste året är 
definitivt ett steg i rätt riktning. Nu gäller det 
att ta orden på allvar.

Att näringslivsklimatet debatterades i 
kommunfullmäktige var 
för övrigt en mindre lögn. 
Klimatet består av mjuka 
värden, relationer mellan 
människor, mellan företa-
gare och tjänstemän, före-
tagare och politiker. Detta 
berördes knappt. Attityder 
och bemötande, hur före-
trädare för Ale kommun ska 

agera i mötet med näringsidkare hamnade i 
periferin. Det är dags att inte bara lyfta den 
frågan, utan framför allt att åtgärda bristerna. 
Först då kommer Ale att klättra på svenskt 
Näringslivs rankinglista. 

Vi kan bygga hur många motorvägar och 
pendeltåg som helst – det kommer aldrig 
att förändra näringslivsklimatet. Infrastruk-
tur skapar däremot förutsättningar för ett 

gott företagande, men vem vill vara verksam 
i en kommun där du istället för uppmuntran 
känner dig jagad.

Tur då att åtgärderna att förändra detta 
kyliga klimat är gratis. Tja, blommorna kostar 
lite… Resten är gratis!

De enklaste knepen är gratis!

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 36
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
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Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Vi kan bygga hur många 
motorvägar och pendeltåg 
som helst – det kommer 

aldrig att förändra 
näringslivsklimatet.

Tisdag 15 juni kl 18.00
A-salen medborgarhuset Alafors

Välkomna!
Styrelsen i sektion 47.

MEDLEMSMÖTE
VÄST

Kommunal kallar till medlemsmöte 
och information om nya löneavtalet 

för kommunanställda. 
Och information om pågående 

lokala löneförhandlingen.

www.lodosemuseum.se

                 Söndag 13 juni  

ÖRTAGÅRDSDAG
Tema skönhet och väldoft

Kl 13 Föredrag om mördarsniglar. 
Kl 12-17 Visningar, växtfärgning, fotbad 
sminktillverkning, miniutställning om 
skönhet och doft. 
Fri entré.

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
”NÖJESTRIPP”

• VAXDUK • MARKIS 95kr/m

• INREDNING FÖR DITT HEM 
• 1000-TALS METER TYG

Tinnsjöns 
fiskevårdsområde

 håller årstämma 
hos Svante Morgan i Kilanda

Tisdag 22 juni kl 19.00

Välkomna!                Styrelsen
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LE KOMMUNA

Traditionsenlig våravslutning 
för skolorna i Älvängen 
Särskolan  Älvängenskolan    Madenskolan    Aroseniusskolan        

Älvevi - Torsdag 10 juni kl 9.00
I händelse av regn ordnas alternativt program på följande sätt:

Hjärtligt välkomna! Rektorerna i Älvängens skolor.

Lägenhet/kontorslokal etc. i källarplan 
40 m2 3800:- varmhyra inkl. förråd 
Tillträde omgående centralt Älvängen.
1 st affärslokal på Göteborgsvägen 
i Älvängen 36m2 + pentry och toalett, 
3100 kallhyra, tillträde 2010-09-01 
ev tidigare.
Vid intresse kontaka: 
Leif 0705-39 11 22, Arwobyggen AB

NYTT NUMMER
0707-96 25 00

Obs!

SKEPPLANDA TAXI
Även budkörning


