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LILLA EDET. – Ljusare 
stämningsläge än nor-
malt.

Det konstaterade 
BRG:s omvärldsanalyti-
ker Mårten Andersson 
vid sitt anförande på 
frukostmötet i Folkets 
Hus.

Det råder dessutom 
rekordhög infl yttning i 
regionen där Lilla Edet 
toppar listan av de 13 
medlemskommunerna.

Regionens företagare är 
försiktigt optimistiska inför 

framtiden. Exportcheferna 
ger samma bild enligt Mår-
ten Andersson.

– Jämfört med hösten 
2012 så har optimismen ökat 
kraftigt. Vi befi nner oss i en 
tillväxtzon.

– En hög infl yttning till 
Göteborgsregionen dri-
ver på sysselsättningen som 
fortsätter uppåt. Vår region 
har en bättre utveckling än 
nationen i stort. Även på ar-
betsmarknaden ser vi att ut-
vecklingen är bra, arbetslös-
heten börjar att sjunka, säger 
Mårten Andersson.

I februari i år var arbets-

lösheten 8,5 % i riket, 7,2 % 
i regionen – att jämföra med 
Lilla Edets 8,4 %. Även ung-
domsarbetslösheten minskar 
generellt sett i landet och 
Göteborgsregionen utgör 
inget undantag.

– Handels- och service-
sektorn går väldigt bra och 
de är de stora bitarna där 
ungdomar får arbete, förkla-
rade Bernt Källgren från 
Arbetsförmedlingen som 
deltog i diskussionen.

Utbildningsnivån låg
Tyvärr går Lilla Edet mot 
strömmen inom just detta 
område. Ungdomsarbetslös-
heten i Lilla Edet är nu 19,9 
% vilket är en ökning med 
1,3 %. Det ska jämföras med 
rikets 16,2 % och regionens 
12,3 %.

– Utbildningsnivån är låg 
i vår kommun och det slår 
igenom på ungdomsarbets-
lösheten. Det hänger ihop 
och är givetvis ett bekym-
mer, säger kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S).

Desto mer glädjande läs-
ning för Lilla Edets del är 
befolkningstillväxten, som 
ökade med knappt två pro-
cent under förra året. Lilla 
Edets kommun hade vid 
årets slut 12 829 invånare.

– Det fi nns anledning och 
tro att ökningen kommer att 
fortsätta, säger Mårten An-
dersson som i sitt bildspel 

redogjorde för in- och ut-
pendlingen.

– Lilla Edets invånare 
söker sig mer och mer till 

Göteborg, arbetspendlingen 
till Trollhättan har däremot 
minskat.

Nästa frukostmöte äger 

rum tisdagen den 13 maj och 
då ska även Årets företagare 
prisas. 
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UDDEVALLA. Åtta 
Västsvenska kommuner 
utmanar varandra inför 
Earth Hour.

En av de medverkan-
de kommunerna är Lilla 
Edet.

– Tävlingen består i 
att försöka få så många 
av sina kommuninvå-
nare engagerad i denna 
manifestation, säger 
energi- och klimatråd-
givare Elina Järkil, sam-
ordnare för projektet.

På en presskonferens i fre-
dags redogjordes bakgrun-
den till den utmaning som 
de åtta kommunerna har 
antagit.

– Idén föddes i fjol och då 
var Uddevalla, Vänersborg 
och Trollhättan med i utma-
ningen. Nu har tävlingen ut-
vidgats med ytterligare fem 

kommuner vilket vi tycker 
är väldigt roligt, säger Elina 
Järkil.

Nu på lördag klockan 
20.30 infaller Earth Hour, 
som grundar sig i det initi-
ativ som Världsnaturfonden 
tog 2007. Budskapet har 
spridit sig över hela världen.

– Detta är ingen energis-
parkampanj, snarare en ut-
maning för att få till stånd en 
klimatförändring. Det krävs 
konkret handling nu för att 
lyckas begränsa klimatför-
ändringen.

Årets tema för Earth 
Hour är bilen, biffen, bosta-
den och börsen.

– För bilen gäller det att 
hitta alternativ till fossila 
drivmedel. Biffen innebär att 
vi bör halvera vår köttkon-
sumtion. Vad gäller bostaden 
så handlar det om att hitta 
förnyelsebara energikällor 
och att minska energianvän-

dandet. Slutligen har vi bör-
sen som syftar till att vi bör 
pensionsspara och investera i 
det som är klimatsmart.

Fokus för det åtta kom-
munerna som ingår i utma-
ningen ligger på att nå ut 
till barn och ungdomar via 
skolorna.

– Det kommer att ske lo-
kala aktiviteter av olika slag, 
förklarar Elina Järkil.

Trollhättan tog hem vand-
ringspriset i fjol då man fi ck 
358 invånare som klickade in 
på wwf.se och anmälde sitt 
engagemang för Earth Hour.

– Vi kommer att räkna 
ihop det procentuella utfal-
let i förhållande till invåna-
rantalet för att få fram den 
vinnande kommunen. Man 
kan anmäla sitt intresse fram 
till dess att Earth Hour äger 
rum, säger Elina Järkil.

Vad krävs av de per-
soner som anmäler sitt 

deltagande i utmaningen?
– Att han eller hon ska 

engagera sig på något sätt i 
världens största miljömani-
festation.
FOTNOT. Kommunerna som utma-
nar varandra inför Earth Hour är 
Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg, 
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Elina Järkil är samordnare för projektet där åtta Västsvenska 
kommuner utmanar varandra inför Earth Hour, däribland Lilla 
Edet.

Earth Hour infaller nu på lördag.

– Tävling utlyst inför Earth Hour
Kommuner utmanar varandra
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Mårten Andersson, omvärldsanalytiker på Business Region Göteborg, frukosttalade i Folkets Hus.

Bernt Källgren, Arbetsförmedlingen Ale/Lilla Edet.

– Konjunkturläget ser ljust ut

Optimistiska
tongångar


