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NU STARTAR VI EN RIKTIG 
DANSSKOLA FÖR BARN!  

LILLA EDET. En Nöjd 
Kund-undersökning 
(NKI) har genomförts 
på uppdrag av styr-
gruppen för handelsut-
vecklingen i Lilla Edet.

Synpunkter från 117 
centrumbesökare har 
sammanställts i en rap-
port.

– Undersökningen 
har gett oss ett bra 
underlag att arbeta 
vidare med, men redan 
nu kan vi konstatera 
ett positivt resultat, 
säger Kajsa Jernqvist, 
näringslivsutvecklare i 
Lilla Edets kommun.

Det var elever från Handels-
programmet på Ale gymnasi-
um som intervjuade centrum-
besökarna tidigare i år, en dag 
då det var fint väder och mycket 
folk i rörelse.

– Det fanns ett antal strate-
giska frågor med i undersök-
ningen. Vi ville ta reda på var 
de bodde, hur de tog sig hit, hur 
ofta de besöker centrum och så 
vidare. Vi fick en representa-

tiv åldersstruktur på dem som 
svarade, lite tonvikt på kvinnor 
över 65 år. Den besöksbilden 
överensstämmer väl med kund-
bilden, säger Kajsa Jernqvist.

Frågorna som deltagar-
na fick besvara berörde bland 
annat öppettider, personal, ser-
vice, utbud och miljö. Betygs-
kriteriet gick från 1-5 där 3 
ansågs som godkänt. Medel-
värdet av de totalt elva katego-
rierna landade på 3,55.

– Jag är lite överraskad att 
betyget blev så pass högt. Sam-
manfattar vi undersökningen så 
kan vi se att Lilla Edets styrka är 
bemötande i butikerna, service, 
bekvämlighet och att kunderna 
känner sig trygga. Det är verk-
ligen något att bygga vidare på, 
säger Ove Krafft, universitets-
lektor vid Handelshögskolan i 
Göteborg som agerar konsult 
och tillika handledare för styr-
gruppen.

– Här har den lilla orten en 
konkurrensfördel. Det finns 
inte något köpcentrum som 
når ett sådant högt betyg vad det 
gäller bemötande i butiken. Där 
är det en helt annan struktur och 
en annan personaltäthet.

Nöjda kunder i Lilla Edet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ove Krafft är handledare för 
den styrgrupp som arbetar 
med handelsutvecklingen i 
Lilla Edet.

NÖJDKUNDINDEX

Bra öppettider             4,3
Trevlig personal             4,3
Bra utbud av livsmedel            3,5
Bra utbud av övriga varor           2,6
Servicen i butikerna            3,9
Bekvämt att handla            4,0
Utbudet av restauranger            2,8
Utbudet av övrig service            3,3
Trygg när jag handlar            4,0
Känner mig välkommen            3,9
Utemiljöerna             2,5

NYGÅRD. Göta älvda-
lens Lucia älskar att 
åka utomlands.

Över jul ser hon dock 
till att vara hemma.

– Granen är ett måste 
på jul liksom tomten, 
säger Pernilla Åker-
blad.

Årets ljusdrottning är hem-
mahörande i Nygård. Hon 
kröntes i samband med skylt-
söndagen i Lilla Edet.

– Det blåste så mycket att 

det inte gick att tända ljusen i 
kronan. Hur som helst, krönt 
blev jag i alla fall, säger Per-
nilla.

Det har blivit några offi-
ciella framträdanden redan, 
men som mest intensivt blir 
det naturligtvis på luciada-
gen. Programmet tar sin 
början klockan halv åtta på 
morgonen och pågår ända 
fram till åtta på kvällen.

– Då gäller det att vara 
laddad, skrattar Pernilla som 
trivs i umgänget med sina 
tärnor.

– Det är nya vänner som 
man har lärt känna. Det var 
min mormor som skickade in 
ansökan till Göta älvdalens 
Lucia. Först var jag lite tvek-
sam, men tänkte att jag kan 
åka upp och testa. Det ångrar 
jag inte idag.

Hur känns det att vara 
Göta älvdalens Lucia 
2011?

– Det är ärofyllt. Genom 
att sprida glädje med vår sång 

känns det som att vi fyller ett 
behov hos många människor.

Vad är viktigast för dig 
på jul?

– För mig är det viktigaste 
att få träffa alla nära och kära, 
att få tillbringa tid tillsam-
mans med dem. Sedan är det 
naturligtvis viktigt att granen 
och tomten finns där, säger 
Pernilla.

Vilken är din favoritjul-
sång?

– Jag tycker väldigt 
mycket om ”Gå inte förbi” 
och ”Julen är här”.

Vad äter du helst på jul-
bordet?

– Jag tål inte fisk och är 
ganska kräsen när det gäller 
mat. Köttbullar är nog det 
som jag helst äter.

Vad önskar du dig i jul-
klapp?

– Det får nog bli mjuka 
paket eftersom jag önskar 
mig kläder av tomten. Sedan 
har jag alltid haft en önskan 
om att få en hund, men efter-

som min bror har köpt en 
så får jag väl dela den med 
honom.

Tänker du avge något 
nyårslöfte?

– Inte vad jag vet nu, jag 
har inget bestämt.

JONAS ANDERSSON

Lucia som önskar sig mjuka klappar
– Gran och tomte ett måste på jul

Göta älvdalens Lucia 2011, 
Pernilla Åkerblad från 
Nygård.PERNILLA ÅKERBLAD

Ålder: 16.
Bor: Nygård.
Familj: Mamma, pappa, storasys-
ter och storebror.
Studerar: IM-programmet på Ale 
gymnasium.
Intressen: Umgås med kompi-
sar, resa.
Drömyrke: Någonting inom 
handel.

LILLA EDET. Det blev 
dyrare än förväntat.

Ändå så kommer 
centrumprojektet att 
förverkligas.

På onsdag fattar 
kommunfullmäktige 
beslut om att anta ett 
nytt särskilt ägardi-
rektiv för Leifab, så 
att byggnationen kan 
komma igång som pla-
nerat.

Centrumprojektet visade 
sig bli betydligt dyrare 
än vad Leifab hade hop-
pats på. Slutnotan kommer 
att hamna på 60 miljoner 
kronor.

– Det var något färre 

anbud än förväntat som kom 
in till oss. Samtidigt kunde 
vi konstatera en väldig liten 
prisskillnad mellan de olika 
anbudsgivarna. Vi hade en 
förhoppning att priset skulle 
landa tio miljoner lägre på 
bruttoinvesteringen. Detta 
är ytterligare ett bevis på 
varför det sker så lite ny-
byggnation som det gör. Det 
är svårt att få ekonomin att 
gå ihop, säger Lars Ivarsbo 
(C), vice ordförande i Lei-
fabs styrelse och berättar 
att det företag som drog det 
längsta strået i anbudsförfa-
randet var Tommy Byggare 
från Alingsås.

Eftersom projektet blev 
dyrare än kalkylerat, och av-

kastningen inte uppgick till 
de mål som fanns i ägardi-
rektiven, fick Leifabs styrel-
se återremittera ärendet till 
Lilla Edets kommun för ytt-
rande/nytt direktiv.

– Vi har bestämt oss för 
att ändra ägardirektiven 
för Leifab, så att projektet 
kan komma igång. Vi tar 
ett helhetsgrepp för cen-
trum där även det före detta 
kommunhuset ingår, som 
ska byggas om till lägenhe-
ter och verksamhetslokaler, 
säger kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S).

Tanken är fortfarande 
att Leifab efter en eventu-
ell byggnation ska avyttra 
verksamhetslokalerna och 

bara behålla lägenheterna.
– Nettoinvesteringen blir 

på så sätt mindre för vår del. 
Det är en förhandlingsfrå-
ga och vi för kontinuerliga 
diskussioner med Kenneth 
Myrvold, som bland annat 
har tecknat en avsiktsförkla-
ring med ett företag, avslu-
tar Lars Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON

Centrumprojektet genomförs
– Ändrade ägardirektiv för Leifab 

Lars Ivarsbo (C), vice ordfö-
rande i Leifab.

Inte helt oväntat var det ute-
miljön som fick sämst betyg i 
undersökningen (2,5).

– Det är inte alls förvånan-
de. Vi har tagit fram en strate-
gi för centrum som vi tänker 
arbeta efter. Förhoppnings-
vis kommer det att ge ett posi-
tivt utslag i nästa undersökning, 
säger kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S).

Ove Krafft menar att det 
finns många goda element i 
Lilla Edet att ta vara på och att 
potentialen att utvecklas är stor.

– I styrgruppen för handels-
utvecklingen finns representan-

ter från fastighetsägarna, hand-
larna, kommunala tjänstemän 
och politiker. Det finns eldsjälar 
i alla dessa kategorier. Nu är ut-
maningen att jobba så effektivt 
att vi kan visa resultat i gruppen, 
så att invånarna känner att det 
händer något, säger Ove Krafft.

– Dagligvaruutbudet i Lilla 
Edet är bra. Det saknas däre-
mot en hel del av utbudet inom 
sällanköpsvaruhandeln. Visser-
ligen är Lilla Edet en förhål-
landevis liten ort, men det bör 
finnas goda möjligheter att ut-
veckla just denna del, säger Ove 
Krafft.

En Nöjd Kund-undersök-
ning kommer fortsättningsvis 
att göras varje år.

Centrumhandeln i Lilla Edet får relativt högt betyg av be-
sökarna. Butikspersonalens bemötande liksom öppettiderna 
ligger i topp. Däremot får utemiljön inte godkänt.


