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Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

Välkommen in på ett av våra kontor eller ring 
oss på 0303-33 16 30 så berättar vi mer om 
utmärkelsen (SKI 2012).

lansforsakringar.se/alvsborg

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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ALE. År efter år är 
Trosa kommun topp tre 
på Svenskt näringslivs 
ranking av närings-
livsklimatet i landets 
kommuner.

Därför bestämde sig 
Ales näringslivsråd för 
att åka dit och hämta 
inspiration.

Nu vill man skapa ett 
ännu bättre samarbete 
mellan kommunen och 
företagen i Ale.

Det var den 15 maj som sex 
företagare från Ale, kommu-
nalrådet Mikael Berglund, 
stadsarkitekten Magnus 
Blombergsson och närings-
livschefen Jannike Åhlgren 
satte sig på en buss och åkte 
till kommunhuset i Trosa, 
en kommun som år efter 
år placerar sig topp tre på 
svenskt näringslivs ranking 
av näringslivsklimatet.

– Det blev en bra diskus-
sion där vi fick chans att 
utbyta erfarenheter med en 
kommun som gjort en fan-
tastisk resa när det gäller 
näringslivsklimat. Trosa 
kommun har jobbat mycket 

på att se sig som en myn-
dighet med ett tydligt ser-
viceperspektiv. Vi pratade 
om hur man prioriterar och 
bygger upp en bra relation 
mellan politiker, tjänstemän 
och företagare. Det var själva 
kärnpunkten, att bygga upp 
en förståelse, berättar Stefan 
Brandt, vd för Ale El och 
ordförande i näringslivsrå-
det.

Kunskapsutbyte
Även Christian Kjellberg, 
vd för nordisk rörmärkning 
i Älvängen tyckte att resan 
gav flera nya perspektiv och 
inspiration. 

– Trosa kommun har 
verkligen tagit rankingarna 
till sig och analyserat vilka 
förbättringar som kan göras. 
Bland annat har man gjort en 
tiopunktslista med åtgärder. 
Vi håller just nu på att sam-
manställa en liknande för 
Ale som beskriver vad vi vill 
jobba vidare med.

På hemvägen passade 
gruppen även på att besöka 
Gnesta kommun.

Kunskapsutbytet gick 
båda vägar och på en del 
områden är det istället Ale 
som ligger i framkant.

– Varken Trosa eller 
Gnesta hade något närings-
livsråd och det var något som 
vi kunde inspirera dem till. 
Det är roligt att se att vi är 
på rätt spår, säger Christian 
Kjellberg.

Kunskapsutbyte. För att hämta inspiration till att ytterligare stärka näringslivsklimatet i 
Ale åkte en grupp bestående av företagare, politiker och tjänstemän till Trosa kommun, som 
år efter år placerar sig topp tre på Svenskt näringslivs ranking. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Lät sig inspireras i arbetet 
med näringslivsklimatet

Lärorik tripp till TrosaLärorik tripp till Trosa Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN
Söndag 28 juli

Balkongtjuv
En okänd gärningsman klättrar 
via stupröret upp på målsägan-
des balkong i Nödinge. Lägen-
hetsinnehavaren bor på tredje 
våningen. Med ett lakan firar 
sig inkräktaren ner igen. Det är 
okänt om något tillgripits.

Måndag 29 juli

Rån i Nödinge
En person tar sig in i målsä-
gandes lägenhet i Nödinge. 
Lägenhetsinnehavaren utsätts 
för våld och hot. Ärendet rubri-
ceras som grovt rån alternativt 
rån. 

Torsdag 1 augusti 

Välkänd gärningsman
På Gamla Kilandavägen i 
Nödinge påträffar en polispa-
trull en misstänkt person i ett 
tillgripet fordon. Mannen beter 
sig underligt och det visar sig 
att han är narkotikapåverkad. 
Dessutom visar det sig att 
bilen försetts med falska 
registeringsskyltar. Mannen, 
som är välkänd av polisen, är 
misstänkt för narkotikabrott, 
brott mot knivlagen och mär-
kesförfalskning.

Lördag 3 augusti

Brand
Tidigt på morgonen uppstår en 
brand utanför Legaletts lokaler 
i Älvängen. Någon sätter eld 
på en pall frigolit med hjälp 
av ett pyrotekniskt föremål. 
Räddningstjänsten rycker ut. 
Ärendet rubriceras som mord-
brand.

Polisen griper en inbrotts-
tjuv som tagit sig in i en villa i 
Älvängen. Gärningsmannen är 
på väg att fly från bostaden när 
patrullen dyker upp.

POLIS

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se
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Ange koden:  “alekuriren”
i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 


