
del av den inledande tiden 
efter semestern åt just 
näringslivsarbetet. Han för-
klarar orsaken till det:

– Vi gick till val med tre 
löften för vår politik. Det var 
att förbättra skolan, omsor-
gen och näringslivet. Under 
det första halvåret har vi haft 
oerhört stort fokus på skolan 
och omsorgen. Det fick bli 
prioritet ett. Nu har det blivit 
dags att tag i näringslivsarbe-
tet. Vi måste leverera även 
inom det här området och 
det är vi fullt medvetna om.

Mikael Berglund säger att 
Svenskt Näringslivs rapport 
som presenterades i våras 
lämnade mycket i övrigt 
att önska för Ales del, men 
att det heller inte kom som 
någon överraskning.

– Det går inte att för-
klara bort. Nu gäller det att 
börja jobba och då gäller 
det att vi gör det tillsam-
mans, politiker, tjänstemän 
och företagare. Vi måste få 
hjälp i vårt arbete. Ett första 

steg blir att sätta samman en 
grupp bestående av noggrant 
utvalda företagare, innehål-
lande representanter från 
olika yrkesområden och med 
ett genuint samhällsengage-
mang. Vi vill ta reda på före-
tagarnas behov, höra vad de 
tycker och hur vi kan hjälpa 
dem att utvecklas, säger 
Berglund och fortsätter:

– Parallellt ska vi fort-
sätta vårt interna arbete med 
bemötande, attityd och så 
vidare. Servicetanken ska 
alltid finnas där.

Hur ska skolan och 
näringslivet kunna sam-
manföras på ett bättre sätt 
än tidigare?

– Inledningsvis så tänker 
jag mig ett pilotprojekt där 
vi väljer ut en skola som vi 
kopplar närmare näringsli-
vet. Vi tittar just nu på möj-
ligheterna för det.

Traditionen med sopp-
luncher vill inte Mikael 
Berglund förkasta, däremot 
minska antalet och istäl-

let utveckla träffarna med 
intressanta föreläsningar.

– Tänk att få sopplun-
cherna så attraktiva att kom-
munens företagare bokar 
upp dem i sin almanacka lång 
tid i förväg. Jag vill uppleva 
den dagen då sittplatserna 
inte räcker till, det vore ett 
angenämt problem, skrattar 
Mikael.

Vad tror du är nyckeln 
till framgång vad det gäller 
kommunens företagskli-
mat?

– Det finns många 
beståndsdelar och alla 
kommer vi naturligtvis inte 
att få på plats. Att få en stark 
företagsgruppering som 
bollplank är dock av yttersta 
vikt, annars kommer vi aldrig 
att lyckas, avslutar Mikael 
Berglund.
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Trafikomläggning

Trafikomläggning i Bohus 
Den 15 september sker en stor trafikomläggning på E45 i Bohus för att ge plats åt 
arbetet med att färdigställa den nya trafikplatsen. Men redan fr.o.m. den 12 september 
påbörjas förberedande arbeten inför omläggningen som kan medföra vissa trafikför-
ändringar.

Korsningen vid Bohus C stängs och all trafik in och ut från Bohus leds via Skårdals-
korsningen. 

Omläggningen innebär att av- och påfart till Jordfallsbron sker via de nya ramperna. 

Trafikanter som kommer söderifrån (från Göteborg och Bohus) och ska över 
Jordfallsbron måste därför fortsätta norrut till Stora Viken och vända. Detsamma 
gäller trafikanter som kommer från Kungälv och ska söderut. 

Gång- och cykeltrafikanter kommer även fortsättningsvis att kunna passera över bron. 

Trafikföringen beräknas pågå till april 2012.

Trafikverket uppmanar dig som trafikant att ta det lugnt i trafiken, ha tålamod 
och vara omtänksam om såväl dina medtrafikanter som de som har vägen som sin 
arbetsplats. Glöm inte att ta till extra restid!

För mer information och kartor över de nya körvägarna gå in på www.banavag.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det  samlade 

transportsystemet. 

www.trafikverket.se

ALAFORS. Målsätt-
ningen är att stoppa 
det fria fallet och få 
trenden att vända 
uppåt.

Det handlar om 
näringslivsklimatet i 
Ale där de negativa 
rapporterna avlöst var-
andra på senare tid.

– Vi har problem och 
företagarna sitter på 
svaren. På ett ödmjukt 
sätt ber vi dem nu om 
hjälp, säger kommunalrå-
det Mikael Berglund (M).

Mikael Berglund hoppas att 
den nya insiktsmätningen, 
som nyligen presenterades, 
ska bli den sista vad det gäller 
dyster läsning om kommu-
nens näringslivsklimat.

– Titta på vårt geografiska 
läge och med den nya infra-
strukturen. Det vore skam 
om vi inte lyckades vända 
skutan, säger Mikael Berg-
lund.

– Jag är medveten om 
att det kan ta sin tid och vi 
kommer inte att segla upp 
som någon raket på Svenskt 
Näringslivs rankinglista. Det 
viktigaste är ändå att vi gör 
något åt situationen och ser 
sanningen i vitögat. I annat 
fall kommer det att se lika-
dant ut om tio år.

Berglund har ägnat stor 

Nu ska näringslivsklimatet bli bättre
– Kommunen ber företagarna om hjälp

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Med företagarnas hjälp och goda vilja hoppas kommunalrå-
det Mikael Berglund att näringslivsklimatet i Ale ska för-
bättras.                                                    Foto: Allan Karlsson

Styrelsen för Kung-
älvs sjukhus har be-
slutat att ta över drif-

ten av ambulanssjukvården 
i vårt område i egen regi. Vi 
har förstått att detta har gett 
upphov till en del oro över 
ambulansen i Ale kommun.

När det gäller ambulan-
sernas placering har regio-
nen i december 2010 beslutat 
att väntetiden från det att 
SOS Alarm tar emot samta-
let till dess att ambulansen 
är på plats ska vara högst 
20 minuter för 90 procent 
av invånarna när det gäller 
prio 1-larm. Idag nås 79,9 
procent av invånarna i vårt 
område inom 20 minuter.

Det behövs ett arbete för 
att nå upp till bättre tider, 

men det kommer självklart 
inte att gå att uppnå målet 
med mindre antal ambu-
lansstationer. Särskilt med 
tanke på att våra ambulan-
sers uppdrag har ökat med 
25 % under åren 2005 till 
2010. Däremot är det värt 
att kolla på vår styrning och 
dirigering av ambulanser, 
hur effektivt vi använder våra 
ambulanser och kanske också 
över exakt vart våra ambu-
lansstationer ska placerade 
för att uppfylla tidsmålet. Vi 
behöver noggrant följa hur 
exempelvis infrastrukturen 
utvecklas i kommunen för att 
kunna placera ambulansen i 
kommunen på bästa tänkbara 
ställe.

Ambulanserna har allt-

mer blir mobila akutmot-
tagningar och det pågår i 
regionen ett stort arbete för 
att dra nytta av det. Förutom 
tidsaspekten så arbetar vi 
också för en högre och jäm-
nare kvalitet i ambulanssjuk-
vården i hela regionen. Det 
handlar dels om att skapa 
en högre standard för vård, 
behandling, utbildning och 
medicinska ledningsfunk-
tioner. För att vi ska kunna 
lyckas i detta arbete så måste 
det finnas en ambulanssta-
tion kvar i Ale kommun.

Joakim Larsson
Ordförande Kungälvs sjukhus (MP) 

Mariam Hagberg
Ersättare Kungälvs sjukhus (S)

Oro över ambulansen i Ale


