
LILLA EDET. I tisdags 
bjöd Företagscentrum 
in till årets första fru-
kostmöte.

Göteborgsregionens 
omvärldsanalytiker 
Mårten Andersson gav 
en bild av konjunk-
turläget och rådande 
arbetsmarknadssitua-
tion.

Knappt 20 personer 
tog del av redogörelsen 
i Folkets Hus.

När frukostbuffén avnjutits 
och näringslivsutvecklare 
Kajsa Jernqvist hälsat väl-
kommen flyttades fokus till 
morgonens gästföreläsare 
Mårten Andersson. Med 
hjälp av olika indikatorer 
och undersökningar belyste 
han den verklighet som GR:s 
företagare upplever och för-

väntar sig under den när-
maste framtiden.

– Mycket talar för en 
negativ tillväxt för det när-
maste kvartalet. Nedgången 
i höstas blev värre än vad 
företagarna hade trott på för-
hand. Det är svagt läge än så 
länge, sade Mårten Anders-
son.

Frukostgästerna fick också 
ta del av Arbetsförmedling-
ens siffror för januari beträf-
fande arbetslösheten i de 13 
GR-kommunerna. I Lilla 
Edet är arbetslösheten 8,6 
% vilket motsvarar 549 per-
soner. 

– Arbetslösheten är främst 
koncentrerad till ungdomar 
och utrikesfödda. Andelen 
ungdomar mellan 18-24 år 
som är arbetslösa är 18,4 % 
och siffran för utrikesfödda 
är 18,7 %. Här står samhället 

inför en stor utmaning.
Under fjolåret märktes 

en befolkningstillväxt i hela 
Göteborgsregionen. För 
Lilla Edets kommun var 
ökningen 0,2 %.

– Efter många år med 
befolkningsminskning ser vi 
nu att trenden har vänt. Det 
är oerhört positivt för vår 
kommun. Vi har goda möj-
ligheter att fortsätta växa, 
förklarade kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S) som 
fanns på plats i Folkets Hus 
liksom oppositionsrådet 
Peder Engdahl (M).

Nästa frukostmöte i Före-
tagscentrums regi äger rum 
på Thorskogs Slott tisdagen 
den 7 maj.

LILLA EDET. Nästan ett 
år har gått sedan det 
första spadtaget togs.

Under april sker 
infl yttning i det nya 
Centrumhuset.

I söndags arrang-
erade Leifab en premi-
ärvisning av lägenhe-
terna.

Allt har gått som planerat 
och inom kort sker slutbe-
siktning av Centrumhuset. 

– Vi har upplevt ett väl-
digt positivt samarbete med 
entreprenören Tommy Byg-
gare från Alingsås, säger 
Lars Ivarsbo (C), vice ord-
förande i Leifab.

19 av de 26 lägenheterna 
är redan tecknade. Ytterli-

gare intressenter är säkerli-
gen att vänta efter söndagens 
välbesökta premiärvisning.

– Den uppfattning som vi 
har hittills är att det är kom-
muninvånare som lämnar 
sina villor för att istället hyra 
en lägenhet i centrum. Detta 
innebär att bostäder frigörs 
och Lilla Edets kommun ges 
potential att växa. Intresset 

för Centrumhuset har mot-
svarat förväntningarna med 
råge. Med all sannolikhet 
kommer Leifabs styrelse att 
vid sitt nästa sammanträde 
ta beslut om att gå igång 
med lägenhetsbyggnation av 
Torgbacken 19, det vill säga 
gamla kommunhuset, avslö-
jar Lars Ivarsbo.

När det gäller verksam-

hetslokalerna i bottenplan 
så har Netto redan tagit över 
sin yta. De håller som bäst på 
att färdigställa butiken inför 
invigningen, som beräknas 
ske lagom till påskhandeln.

Det är Kenneth Myrvold, 
genom företaget THK, som 
leder arbetet med att hitta 
fler näringsidkare som är vil-
liga att etablera i Centrum-

huset.
– Det finns ytterligare tre 

intressenter, så mycket vet 
jag. Vi får se vad diskussio-
nerna leder fram till, avslutar 
Lars Ivarsbo.

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun har beviljats 
721 500 kronor i statsbidrag 
för personalförstärkningar 
inom elevhälsan för år 2013.

Totalt fördelas 203 mil-
joner ut i statsbidrag för 
personal förstärkningar 
inom elevhälsan 2013, både 
till kommunala och privata 

huvudmän. Sammanlagt har 
436 huvudmän ansökt om 
bidraget. 

För Lilla Edets del inne-
bär detta att skolan nu kan 
anställa metodutvecklare, 
personer med specialpeda-

gogisk kompetens som ska 
få i uppgift att handleda och 
coacha lärare i deras ledar-
skap. Metodutvecklare inom 
skolan har inte funnits tidi-
gare i Lilla Edets kommun. 

Lärares förmåga att leda 

arbetet i klassrummet är 
viktigt för elevernas lärande, 
och dessa personer ska också 
arbeta med metodutveckling 
i klassrummen. I förläng-
ningen kommer eleverna då 
att lyckas bättre i skolan och 
få en högre måluppfyllelse.

❐❐❐

Förstärkningar inom elevhälsan

Premiärvisning av nya Centrumhuset

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I söndags var det premiärvisning av det nya Centrumhuset. 19 av de 26 lägenheterna är redan tecknade. I bottenplan I söndags var det premiärvisning av det nya Centrumhuset. 19 av de 26 lägenheterna är redan tecknade. I bottenplan 
förbereder Netto sin invigning som beräknas ske lagom till påskhandeln.förbereder Netto sin invigning som beräknas ske lagom till påskhandeln.

Då vi gör fortlöpande urval är vi tacksamma om vi får 
din ansökan så snart som möjligt.

GLÄDJE, PASSION, PERSONLIGT OCH PROFESSIONELLT

VI SÖKER 
PERSONAL!
TILL VÅR KLUBB I LILLA EDET

SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL Skansenvägen 34, Tel 0520-651 616

VI SÖKER PLASTCHEF, 
FÄRDIGUTBILDAD PT SAMT 

GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER 
BARNDANS OCH BODYPUMP

Skicka din ansökan till:
 ansokan.lillaedet@sportlife.se

– Lilla Edet upplever befolkningstillväxt

Frukostgäster matades med statistik
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Näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist tillsammans med Göteborgsregionens omvärldsanaly-
tiker Mårten Andersson, som föreläste på tisdagens frukostmöte i Folkets Hus.
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