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Hur är det ställt med 
näringslivsklimatet 
i Ale kommun? Inte 

så bra enligt de senaste un-
dersökningar som gjorts av 
bland annat Svenskt Närings-
liv och Business Region Gö-
teborg. Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berg-
lund hävdar att måttet är 
rågat och har lovat att några 
fler underbetyg, som i BRG:s 
senaste rapport Insikt, inte 
ska upprepas. Kommunled-
ningen tar nu krafttag för att 
komma till rätta med proble-
men och under den närmas-
te tiden råder det full fokus 
på näringslivet. För att ta reda 
på vad kommunen kan göra 
bättre har Berglund bjudit in 
ett 15-tal företagare från olika 
branscher. Det låter som ett 
smart grepp. Istället för att 
Ale kommun dikterar villko-
ren får brukarna, de som fak-
tiskt sitter på svaren, chan-
sen att göra sin röst hörd. Att 
lyfta problem till ytan är alltid 
bättre än att försöka sopa dem 
under mattan. I Ales fall finns 
ingen annan utväg, botten 
är nådd och då gäller det att 
syna alla tänkbara faktorer 
som kan utgöra ett hinder för 
utveckling och förbättring. 
Vi på lokaltidningen kommer 
allt för ofta i kontakt med 
frustrerade företagare som 
känner sig motarbetade från 
kommunala tjänstemän. Hur 
kan det vara så? Det senas-
te exemplet är Emris Olsson 
på Svenska Stenhus vars frus-
tration medförde att Ahla-
fors Kiosk klappade igen den 

gångna helgen. Oavsett de 
bakomliggande orsakerna till 
beslutet är det alarmerande 
när kommunens tjänstemän 
och näringslivets representan-
ter inte lyckas kommunice-
ra på ett vettigt sätt. Då är det 
lätt att förstå varför närings-
livsklimatet i Ale kommun ser 
ut som det gör.

En positiv respons fick 
Ale Företagsforum i fredags 
när man arrangerade höstens 
första sopplunch. Intresset 
var rekordstort. Ett 75-tal 
näringsidkare och kom-
munala företrädare trängdes 
om utrymmet i Pollex nya 
lokaler i Nödinge. Troligen 
lär det bli ännu fler på nästa 
sammankomst, som äger rum 
onsdagen den 26 oktober i 
Medborgarhuset, Alafors. 
Dragplåstret heter då Boris 
Lennerhov, vd för Gekås i 
Ullared. En föreläsning att se 
fram emot! 

På området näringsliv 
måste jag ta tillfället i akt att 
hylla några verkliga entrepre-
nörer som på olika sätt bidra-
git till att sätta Ale på kartan. 
Det handlar å ena sidan om 
Cecilia och Daniel Ferdi-
nand som driver Sommarha-
gens Gårdsmejeri och i det 
andra fallet om Maud Hjort 
och Torbjörn Jonson som i 
fredags hade invigning av sitt 
musteri på Ales Äppelgård i 
Skönningared.

Beträffande Sommar-
hagens Gårdsmejeri hade 
jag nöjet att få träffa 
makarna Ferdinand i 
upptaktsskedet av verk-

samheten för några år sedan. 
Mitt ute i skogen, i utkanten 
av Ryd, hade de låtit sin dröm 
bli verklighet. Med ett 30-tal 
getter på gården tillverkas nu 
ost som har fått de mest välre-
nommerade krogarna i Göte-
borg att lyfta på ögonbrynen. 
Sommarhagens Gårdsmejeri 
levererar numera produkter 
till Restaurang Basement och 
Kock & Vin, som båda förfo-
gar över en stjärna i Guide 
Michelin. Snacka om fram-
gångsrikt entreprenörskap!

Några som också lever ut 
sin dröm är grundarna till 
Ale Äppelgård. Det var första 
gången, och förmodligen den 
sista, som jag i egenskap av 
redaktör fick uppleva en mus-
teriinvigning i förra veckan. 
Huruvida Ales Äppelgård kan 
komma att ta upp konkurren-
sen med Kiviks Musteri åter-
står att se. Hur som helst är 
det en satsning som sticker ut 
o c h som förhopp-

ningsvis kan 
bära frukt…

Fokus på näringslivet

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
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

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

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

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

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 utnyttjas 

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

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

alekuriren  |   nummer 1  |   vecka 2  |   2011LEDARE2

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

JONAS ANDERSSON
Chefredaktör  |  jonas@alekuriren.se

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

NYA KLÄDTYGER
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-pack

HÖSTNYHETER 
- i metervara & färdigsytt

MÖBELTYG 99:-/m

TYGLADAN
LOKAL UTHYRES
100 kvm i Skepplanda, 
kontor, bredband och 
pentry. Tel. 0707-795401

��������	����

��������	
���

����������
����������������������

�
��������
��
�������� ��!!
"
����#�����$���%


�����
���������

�������

������������������

���������������

&��'��&���
'��(
��������		
����

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com

Gäller t o m 11/10 2011
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Conventina
Transport

Kostnadsfri 
avbetalning

v i l lapel le t s

Vi fi rar 10-årsjubileum med 

ÖPPET 
HUS
Fredag 28 oktober kl 10-16

Alla är varmt välkomna!

Smedjegatan 3, Lilla Edet • 0520-65 00 48

Rock/pop-bands 
ledare sökes

För extraknäck i elektronisk 
(tyst) replokal

Intresserad? Kontakta: 
Hanna, Studieförbundet 
Vuxenskolan 
tel: 0708-55 30 38

LOPPIS
Lördag 8 okt

Skepplanda Bygdegård

Vill du fynda eller bli av med något
 så har vi loppis i bygdegården 
lördag 8 oktober klockan 10-14

Kaffeservering: 

Kaffe, kaka & bulle 25:-
Bokning av bord (100:-/bord) görs 

på telefon 0708-33 82 36

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Skepplanda Sockens 
Bygdegårdsförening


