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HANDELSUTVECKLING
Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Tisdag 29 januari kl. 18.30 (Stormöte)
Tisdag 5 mars kl. 8 (Handlarfrukost på Folkets Hus)

FÖRETAGSCENTRUM
Mingla och lär känna andra företagare. Alla företag 
är välkomna, nya, gamla, blivande, intresserade
Plats: meddelas senare, frukostmöte kl. 8.00

Tisdag: 19 februari (tema ej klart)
Tisdag: 7 maj (tema ej klart)

STARTA EGET-INFORMATION
Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Tisdag 5 februari kl. 18 (Nystartat aktiebolag –  
Skatteverket)
Tisdag 26 feb kl. 18 (Starta eget – Nyföretagarcentrum)
Tisdag 23 april kl. 18 (Starta eget - Nyföretagarcentrum)

SKATTEINFORMATION
Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Tisdag16 april kl. 18 (Deklarera enskild nä-
ringsverksamhet - Skatteverket)

ALE & LILLA EDETS TURISTORGANISATIONEN

Tisdag: 16 april, kl. 19 (Årsmöte)
Tisdag: 14 maj, kl. 18.30 (Medlemsmöte)

LENK
Lilla Edets Nätverkande Kvinnor (LENK) är ett kvinnligt 
affärsnätverk som vill bidra till kompetensutvecklingsmöj-
ligheter, utökad företagssamverkan och breddat kontaktnät 
för kvinnliga företagare och blivande, kvinnliga företa-
gare. Nätverket skall främja kvinnors företagande, tillväxt 
och vinst genom samarbeten och erfarenhetsutbyten
Plats: meddelas senare

Onsdag 20 mars kl. 18 (Årsmöte) 
Tisdag 23 april kl. 18 (Försäkringa för företagare)
Onsdag 29 maj kl. 18 (Våravslutning)

LENK FRUKOSTTRÄFF
Sista fredagen i varje månad träffas medlemmar i 
LENK på Café Lyktan kl 08.00. Ingen föranmälan.
Syftet är att nätverka, etablera kontakter och få en 
trevlig start på dagen. Var och en betalar för sig. 
Plats: Café Lyktan

Fredag 25 jan kl. 8
Fredag 22 feb kl. 8
Fredag 26 april kl. 8
Fredag 31 maj kl. 8

PLANERADE FÖRELÄSNINGAR UNDER VÅREN
Gerillamarknadsföring - Inspiration i konsten att mark-
nadsföra små företag med små budgetar. En föreslä-
nings av Redaktionen kommer att planeras in under 
våren. Tid och plats meddelas längre fram i vår.  

Handelsutveckling
STORMÖTE HANDELSUTVECKLING

29 januari kl 18.30, Kommunhuset
Hur hanterar vi handelsfrågor och han-
delsaktiviteter i kommunen? Du som är 
företagare i Lilla Edets kommun väl-
komnas att delta i den och andra frågor 
vid årsmötet. Lyssna till trender inom 
samhälls- och centrumutvecklingen. 
Anmäl dej till kajsa.jernqvist@lillaedet.se 
senast 25 januari.

Turismutveckling

Till dig som är eller planerar att bli företagare.
Våren 2013 är fylld med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun. Här presenteras ett 

urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten. Se gärna lillaedet.se för mer och uppdaterad information.

ÅRSMÖTE ALE OCH LILLA EDETS 
TURISTORGANISATIONEN

16 april kl 19, Repslagarmuseet, Älvängen
Vill du vara med och utveckla turismen i 
Ale och Lilla Edet? Välkommen att delta 
vid turistorganisationens årsmöte eller vid 
vårens medlemsmöte. Välkommen att höra 
av dig till turism@gotaalv.com.

LILLA EDET. Moderater-
nas Camilla Walters-
son Grönvall och Peder 
Engdahl har lämnat in 
en motion till fullmäk-
tige.

De vill att kommunen 
utan vidare dröjsmål 
utreder möjligheterna 
om ett helt mot vid 
Lödöse Södra.

– Vi kan bara kon-
statera att dagens 
trafi ksituation inte 
är tillfredsställande 
och det bromsar upp 
utvecklingen i kommu-
nens södra del, säger 
Camilla Waltersson 
Grönvall.

Riksdagsledamoten Camilla 
Waltersson Grönvall, som 
fortfarande har en plats i 
Lilla Edets kommunfullmäk-
tige, gjorde i förra veckan 
ett par arbetsplatsbesök i 
Lödöse tillsammans med 

oppositionsrådet Peder Eng-
dahl. Tillsammans besökte 
de Snickar Carlsson och 
Matkassen.

– Två aktörer som arbetar 
väldigt hårt för att utveckla 
närmiljön. Det är dessutom 
två näringsidkare med en 
väldigt stark framtidstro, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall.

Katastrofal skyltning
Den moderata duon fortsatte 
sedan till Lödöse Södra. Den 
nya tågstationen innebär 
oanade möjligheter för Lilla 
Edets kommun att växa, men 
allting är inte frid och fröjd 
infrastruktursatsningen till 
trots.

– Skyltningen på sträckan 
är katastrofal, det är slö-
seri med skattemedel, anser 
Peder Engdahl och tar 
som exempel att det saknas 
anvisning till tågstationen i 
Lödöse.

– Det är under all kritik 
och Trafikverket måste 
omgående ta tag i problemet. 
Vill man få folk att åka kol-
lektivt så måste det finnas 
en ordentlig hänvisning om 
hur man ska kunna ta sig till 
stationen. Det gäller såväl 
södergående som norrgå-
ende trafik, säger Engdahl.

Ett annat problem som 
Peder Engdahl vill lyfta fram 
är avsaknaden av en vänthall 
vid tågstationen.

– Det är dålig samhällspla-
nering från dag ett. Vi måste 
inom rimlig tid få till en pro-
visorisk vänthall där resenä-
rerna kan vistas i väntan på 
tåget. För mig handlar det 
inte bara om bekvämlighet 
utan jag väger också in säker-
hetsaspekten.

På ämnet säkerhet finns 
det ytterligare ett ärende 
att dryfta för kommun-
ledningen. Busstationen 
har som Peder Engdahl 
uttrycker det hamnat på fel 
sida om spåret.

– Ett tankefel! Tåget har 
vänstertrafik medan bussarna 
stannar på stationens högra 
sida. Det har fått till följd att 
många ungdomar springer 
över rälsen och hoppar upp 
på perrongen på andra sidan 
då de ska med tåget. Det får 
absolut inte hända någon 
olycka innan åtgärd vidtas.

Att skapa en trafiksäker 

lösning och senare även få 
till stånd ett helt mot, och 
inte ett halvt som fallet är 
idag, vore ingen orimlighet 
enligt Camilla Waltersson 
Grönvall.

– Lilla Edets kommun 
kommer att vara en av de 
stora vinnarna när det nya 
ska t teu t j ämnings sy s te -
met verkställs nästa år. Det 
kommer att generera drygt 

20 miljoner kronor i den 
kommunala kassan. Kom-
munen måste ansvarsfullt 
förfoga över dessa medel och 
investera klokt.

Några nya besked när 
det gäller flaskhalsarna på 
E45, Torpabron och Göta?

– Infrastruktursproposi-
tionen lades fram i höstas 
och är ute på remiss. Nu ska 
regionen komma överens 

och nästa vår fattas beslut i 
ärendet. Jag är oerhört för-
hoppningsfull och tror att 
inom några år så har vi en 
fullt utbyggd E45, avslutar 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

– Moderaterna kritiska till dagens trafi ksituation

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Camilla Waltersson Grönvall och Peder Engdahl gläds över den nya tågstationen i Lödöse. 
Däremot är de kritiska till skyltningen då hänvisning till stationen saknas på E45. Tillsam-
mans har den moderata duon också skrivit en motion för att få till stånd ett helt mot vid 
Lödöse Södra.

PRO Hjärtum-Väster-
landa PRO-förening höll 
sitt första månadsmöte för 
året i Pilgården.

Ordförande Berth 
Andersson öppnade mötet 
med information om kom-
mande aktiviteter. Tage 

Lindell visade en av honom 
tagen film från vårt 60-års-
jubileum. Som avslutning 
visade Birgitta och Göran 
prov på gammaldans.

Lennart Eriksson
PRO Hjärtum-Västerlanda 

PRO-möte på Pilgården

Vill se ett nytt mot vid Lödöse SödraVill se ett nytt mot vid Lödöse Södra


