
LILLA EDET. Det blir yt-
terligare 19 nya hyres-
lägenheter i centrum.

Ombyggnadsarbetet 
av det före detta kom-
munhuset drog igång i 
början av september.

– Vi siktar på infl ytt-
ning innan maj månads 
utgång 2014, säger 
Lars Ivarsbo (C), vice 
ordförande i Leifab.

Det är Leifab som är bygg-
herre och NCC som har 
totalentreprenaden för Torg-
backen 19, som är den rätta 
fastighetsbeteckningen. I 
samma huskropp som Fol-
kets Hus iordningställs nu 
19 lägenheter fördelat på tre 
våningsplan.

– I bottenplan blir det tre 
lägenheter som vetter in mot 
gården. Därutöver blir det 

lokaler för handelsändamål 
eller liknande ut mot Göte-
borgsvägen, avslöjar Lars 
Ivarsbo.

Det blir en- och tvårums-
lägenheter som kommer att 
erbjudas på Torgbacken 19. 
Eftersom byggnadsföretaget 
får ta hänsyn till befintlig 

konstruktion går det inte att 
dra alltför stora paralleller 
med lägenheterna i Centra-
len 3.
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LILLA EDET. Hur kan 
företagsklimatet i Lilla 
Edet förbättras?

Det var kärnfrågan 
på det frukostmöte 
som Svenskt Närings-
liv bjöd in till i förra 
veckan.

I fokus för diskus-
sionen stod de båda 
kommunalråden Inge-
mar Ottosson (S) och 
Peder Engdahl (M).

Varje år mäter Svenskt 
Näringsliv företagsklimatet 
i Sveriges kommuner. Mät-
ningen grundar sig på ett 
antal parametrar som sorte-
rar in kommunerna i en ran-
kinglista. Lilla Edet har åkt 
lite upp och ner de senaste 
åren. I fjol var placeringen 
216, i år inte bättre än 230.

– I snart femton år har 
vi hållit på med den här 
attitydundersökningen. 
Vi frågar 200 företagare i 
kommunen hur de upple-
ver företagsklimatet. Det 
är således ingen vetenskap-
lig undersökning utan det 
är företagarnas upplevelser 
som vi frågar efter. Syftet 
med undersökningen är att 
skapa en bra dialog mellan 
företagare, kommunala 
tjänstemän och politiker i 
respektive kommun, för-
klarade Christina Riksén, 
projektledare på Svenskt 
Näringsliv, när hon hälsade 
välkommen till Folkets Hus.

Kenneth Kastman 
Krantz, regionchef på 
Svenskt Näringsliv i Västra 
Sverige, blev den som styrde 
frågeställningarna till kom-
munalråden Ingemar Ottos-
son och Peder Engdahl.

– Vi tar del av alla de 
rankingar som görs avse-

ende lokalt företagsklimat 
och ser vad vi behöver för-
bättra. Svenskt Näringslivs 
ranking är en av dem. Vi är 
inte nöjda, men det känns 
som om att vi jobbar oss 
uppåt. Vi måste också se 
till vår historia. Från att ha 
varit en äldre bruksort, så är 
det småföretagen som växer 
i vår kommun. Det är en 
omställning som vi befinner 
oss i, förklarade Ingemar 
Ottosson.

Diverse parametrar pre-
senterades och kommun-
ledningen gavs möjligheten 
att kommentera näringsid-
karnas sammanfattande 
omdöme om företagsklima-
tet i kommunen, som ligger 
något under godkänd nivå. 
Ingemar Ottosson igen:

– Vi arbetar intensivt 
med företagsbesök. Vår 
näringslivsutvecklare Kajsa 
Jernqvist har sjösatt ett 
antal olika projekt i syfte att 
förbättra klimatet. Förenkla 
helt enkelt och En väg in 
är exempel på det. Att för-

bättra ingången i kommu-
nen och på så sätt förbättra 
servicen är ett prioriterat 
område. Vi gör mycket som 
inte syns i resultatet.

Peder Engdahl reagerade 
att en tredjedel av de tillfrå-
gade företagarna upplever 
en konkurrens från kommu-
nens verksamheter.

– Det är inte alls roligt att 
se. En annan brist som jag 
ser är IT-infrastrukturen. 
Det blir svårt för oss att 
konkurrera med de större 
städerna om vi inte har den 
biten på plats. Det är något 
som vi måste jobba med.

Den eftergymnasiala 
utbildningen i Lilla Edets 
kommun är blott 13,5% 
att jämföra med genom-
snittssiffran för landet på 
24,4%. Utbildningsfrågan 
står högst på dagordningen 
när det gäller framtida 
utmaningar enligt Ingemar 
Ottosson.

– Här finns det en poli-
tisk enighet, betonade 
Ottosson.

– Tillgången till arbets-
kraft är den absolut vikti-
gaste frågan, annars är det 
meningslöst för företagen 
att etablera i vår kommun, 
inflikade Peder Engdahl.

Samtliga i lokalen var 
rörande överens om att den 
förbättrade infrastrukturen 
och närheten till flera stora 
arbetsområden ökar Lilla 
Edets attraktionskraft på 
sikt.

– Fast det är upp till före-
tagen själva att ha en bra 
affärsidé och fylla order-
böckerna, det är inte kom-
munen som ska göra det. 
Däremot ska vi hjälpa till att 
skapa goda förutsättningar 
för näringslivet, avslutade 
Peder Engdahl.
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– Torgbacken 19 byggs om

Nya hyresrätter 
i centrum

Så här ska Torgbacken 19 se ut i framtiden. Infl yttning är beräknad att ske innan maj må-
nads utgång nästa år.

Lars Ivarsbo, vice ordfö-
rande i Leifab.

Kommunalråden Peder Engdahl (M) och Ingemar Ottosson 
(S) fi ck ge sin syn på hur det lokala företagsklimatet ska 
förbättras.

– Dialog i positiv anda

Frukostmöte med fokus på näringslivet

– Det är en spännande 
ombyggnad på många sätt, 
mysiga lägenheter som växer 
fram. Min bedömning är att 
efterfrågan kommer att bli 
stor. Dispositionen av ettor 
och tvåor tilltalar dels en 
yngre målgrupp, dels äldre 
ensamma personer som inte 
är i behov av serviceboende, 
säger Lars Ivarsbo och till-
lägger:

– Med ombyggnationen 
av Torgbacken 19 stärker 
vi också helhetsbilden för 
centrum.

Leifab kommer att ha 
representanter på Lilla Edet-
mässan för att informera om 

projektet och svara på frågor.
– Då går det också bra att 

fylla i en intresseanmälan och 
lämna till oss, säger Ivarsbo.

Finns det fortfarande 
lediga lägenheter i Centra-
len 3?

– Nej, det är fullt uthyrt. 
Detsamma gäller Hjärtums-
skolan som nyligen blev 
ombyggd till sex lägenhe-
ter. Situationen är likadan 
i Lyckhem, Lödöse, där vi 
just nu har kö, avslutar Lars 
Ivarsbo.

Kenneth Kastman Krantz, 
regionchef på Svenskt Nä-
ringsliv i Västra Sverige.
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