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Business Region Göteborg utmålar sig själva som exper-
ter på tillväxt och delar gärna 
med sig av sina kunskaper 
och kontakter. Lars Len-
nartsson har arbetat inom 
organisationen i två och ett 
halvt år.

– Det är ett väldigt spän-
nande arbete. Det som gör 
jobbet så roligt är att jag 
får vara ute och träffa små 
och medelstora företag. Jag 
möter människor som verk-
ligen brinner för sitt företa-
gande, sade Lars Lennarts-
son när han gästade Folkets 
Hus i onsdags.

– Mitt arbetsfält sträcker 
sig från Kungsbacka i söder 
till Lilla Edet i norr. Före-
tagens inriktning spänner 
från veterinärfirman i Ale till 
rymdbolaget i Mölndal. Det 
är en väldig bredd. I Lilla 
Edets kommun har vi tolv 
medlemsföretag.

Innan sopplunchen var 
slut hade ytterligare en före-
tagare anmält sitt intresse 
och skrivit under sitt med-
lemskap. Willy Bengtsson 
på Trigtec attraherades av 
det programutbud som Len-
nartsson presenterade.

– Det kommer jag att ha 
nytta av, konstaterade Willy.

Expedition Framåt är 
uppdelat i fyra olika etapper. 
Företagaren får värdefulla 
råd om allt från affärsplane-
ring och rekrytering till för-
säljning och marknadsföring.

– BRG har ett väldigt 
bra program att erbjuda 
var än företaget befinner 
sig i sin utveckling, förkla-
rar näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.

På torsdagen arrangerades 
också ett dialogmöte för det 
lokala näringslivet, i syfte att 
ytterligare stärka företagskli-
matet. En av punkterna som 
diskuterades var bland annat 
hur kommunens information 
till företagarna ska kunna 
förbättras.

BRG hjälper företagen växa
– Sopplunch med matnyttig information

PÅ SOPPLUNCH

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Höstens första sopplunch hölls på Lilla Edets Folkets Hus i 
onsdags.

Lars Lennartsson från Busi-
ness Region Göteborg infor-
merade om tillväxtprogram-
met Expedition Framåt.

www.ale.nu

ETT GRÖNT ALE
ÄR BLÅTT

– LOKALT ANSVAR FÖR MILJÖN!

Den 19 september bestämmer Du 
om Ale ska förnyas, förändras och förbättras. 

Valet är Din möjlighet!

Isabell Korn, 18

Det är dags för en 
förändring i Ale, 
på skolans område. 

Skolans uppgift är att ge 
varje elev de kunskaper 
som är nödvändiga för att 
leva och verka i ett mo-
dernt samhälle och att till-
sammans med föräldrar-
na fostra eleverna till an-
svarskännande medborga-
re. Med en skolpolitik som 
fokuserar på trygghet, kun-
skap och arbetsro och där 
varje skola har stor frihet 
att utforma sin egen verk-
samhet vill kristdemokra-
terna ge elever, lärare och 
skolledare förutsättningar 
för att klara denna uppgift. 

Det här vill vi verka för i 
Ale, förändring förnyelse 
och frihet för varje enhet.

Teori och praktik behö-
ver varvas under skoldagen 
för att ge såväl stimulans 
för alla sinnen som omväx-
ling i skolvardagen. Under 
de senaste åren har de 
praktisk-estetiska ämnena 
fått stå tillbaka för de mer 
teoretiska ämnena. Krist-
demokraterna menar att en 
sådan utveckling hämmar 
inlärningen och vill ge de 
praktisk-estetiska ämnen 
en mer framskjuten plats i 
skolan. 

Kristdemokraterna anser 
att fristående skolor är en 

självklar och viktig del av 
det svenska skolväsendet. 
De fristående skolorna 
medverkar till att stärka den 
pedagogiska förnyelsen och 
utvecklingen inom svenskt 
skolväsende. Genom att det 
skapas allt fler fristående 
skolor ökar möjligheten för 
varje elev att hitta en skola 
som passar just honom eller 
henne. 

Använd din röst till alli-
ansen, för förändring inom 
skolans område, för en 
framtid för Ales skolelever.

Tony Karlsson (KD)
Sune Ryden (KD)

Dags för förändring i Ales skolor

9 av 10 elever har godkända betyg för gymnasiestudier i Ale

Trenden har vänt
Hösten 2009 var 

det alldeles för 
många elever som 

inte hade godkända betyg 
i grundskolorna, men via 
extra pengar och ett bra 
arbete av ungdomarna, pe-
dagogerna och föräldrar-
na har kom-munens resultat 
blivit bättre än genomsnittet 
i Sverige. 

I Ale har nu över 90% av 
grundskoleeleverna god-
kända betyg för att kunna 
komma in på gymna-sieut-
bildningar och särskilt bra 
resultat har eleverna på Aro-
seniusskolan och Kyrk-
byskolan, där har 95% av 
elever godkända resultat. 
Detta visar med all önskvärd 
tydlighet att den rödgrö-
na satsningen på goda betyg 
givit bra resultat – eleverna 

är de stora vinnarna.

”Projektet - Lätt att göra 
rätt” har introducerats i 
samband med skolstarten 
för alla föräldrar och fått ett 
mycket positivt mottagande.  
Och den 6 september fick 
alla elever en information 
om hur de själva kan bidra 
till att få goda betyg genom 
att vara närvarande på varje 
lektion. 

Kommunledningen var på 
alla högstadieskolor till-
sammans med projektledar-
na för att visa att alla står 
bakom Kraftsamling Skola, 
där detta projekt är ett av 
flera.
Med en kraftfull satsning 
från de rödgröna partierna 
- med finansierade pengar 
- utvecklas skolor-na i Ale 

ännu mer, ett tillskott på 
35 nya lärartjänster gör att 
vi säkert kommer att nå ett 
toppre-sultat.  

Satsningen på datorer till 
varje lågstadieelev – elva-
hundra elevdatorer – visar 
att vi vill ha en modern pe-
dagogisk utveckling i våra 
skolor.

Med våra konkreta förslag 
och åtgärder växer sig skolan 
stark – en tillgång för alla!

Mariam Hagberg (S)

LILLA EDET. Höstens första sopplunch för Lilla 
Edet-företagarna hade fokus på tillväxt.

Lars Lennartsson från BRG informerade om 
Expedition Framåt.

– Vi är en hjälp för de företagare som är sugen 
på att växa och utvecklas med sitt företag, för-
klarar Lennartsson.

Willy Bengtsson på Trigtec 
passade på att teckna med-
lemskap med BRG.


