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LILLA EDET. Nyligen 
presenterade Svenskt 
Näringsliv sin ranking 
av det lokala företags-
klimatet.

Lilla Edet tappade 25 
placering och föll till 
plats 255.

– Det är naturligtvis 
en besvikelse, säger 
näringslivschef Kajsa 
Jernqvist.

Rankingen baseras på enkät-
svar från hösten 2013. I Lilla 
Edet var det 83 företag som 
svarade på enkäten varav 23 
procent av dessa var byggfö-
retag. Noterbart är också att 
40 procent av de tillfrågade 
företagarna uppgav att de 
inte haft någon kontakt med 
kommunen under det senas-
te året.

– Självklart hade vi önskat 
oss ett bättre resultat i ran-
kingen. Vi har gjort ett antal 
insatser under de senaste fem 
åren för att försöka förbättra 
näringslivsklimatet i kom-
munen. Som exempel kan 
nämnas att vi har gjort om 
vår hemsida, vi lägger ner 
stor energi på det nyhetsbrev 
som går ut till företagen och 
så vidare, säger Kajsa Jern-
qvist.

– När det gäller service 
till företagarna så håller vi 
på med projektet förenkla 
helt enkelt. Där har vi en 
handlingsplan och genom-
för åtgärder i detta nu. Vi 
ska komma igång med en 
företagslotsfunktion och har 
klart med en testperson.

Vilka tydliga förbätt-
ringsområden ser du?

– Tillgängligheten behö-

ver vi jobba med. Det hand-
lar om att svara på mejl och 
vara anträffbar på telefon. 
Vi är en serviceorganisation 
och den rollen måste vi fylla. 
Det ska vara rätt, riktigt och 
lagligt. 

Vilken parameter i 
undersökningen gör dig 
mest förvånad?

– Att kommunens verk-
samheter skulle tränga un-
dan privata företag. 47 pro-
cent av de tillfrågade har 
svarat så. Statistiken visar 
något annat.

– Dessutom är jag för-
undrad över att infrastruk-
tursatsningen inte har fått 
större genomslag. Ale ligger 
i topp i landet medan vi i Lil-
la Edet anser att infrastruk-
turen (väg, tåg, fl yg) ligger 
på en godtagbar nivå. Ändå 
har det skett stora positiva 

förändringar inom det här 
området.

Det mest glädjande?
– Det faktum att företa-

garna anser att våra politiker 
och kommunala tjänstemän 
har en mer positiv uppfatt-
ning om företagandet än ti-
digare.

Vad anser du om före-
tagsklimatet i Lilla Edet?

– Jag tycker att det är en 
positiv anda, generellt sett 
så går det bra för våra före-
tag. Jag är ute på många fö-
retagsbesök, självklart fi nns 
det dem som upplever en del 
problem av olika slag som jag 
tar med mig hem. Däremot 
är den allmänna känslan att 
många ser positivt på framti-
den, avslutar Kajsa Jernqvist.

JONAS ANDERSSON

VÄSTERLANDA. Kampen 
går vidare!

Argumenten är 
många, nu gäller det 
bara att övertyga 
politikerna i Lilla Edets 
kommun om nödvänd-
igheten av en cykelväg i 
Västerlanda.

– Vi kommer att 
skriva ett öppet brev till 
kommunen och Center-
partiet lämnar ytter-
ligare en motion till 
fullmäktige, säger Peter 
Larsson, ordförande i 
föreningen Cykelväg i 
Västerlanda.

Föreningen bildades våren 
2011 för att genomföra ett 
förstudieprojekt bekostat av 

Leader Göta Älv. Visionen 
var en cykelväg från slott 
till slott – det vill säga från 
Ströms slott i norr till Thor-
skogs slott i söder.

– Vi har insett att det 
är svårt att få till stånd en 
gång- och cykelväg på hela 
den sträckan, så nu har vi 
begränsat oss till den första 
etappen, som är från Kvar-
nen till Berg östra, säger Pe-
ter Larsson.

Ett 30-tal familjer har hit-
tills anslutit sig till förening-
en, som också har en Face-
bookgrupp med knappt 100 
medlemmar.

– Det tillkommer hela ti-
den nya medlemmar. Detta 
är en fråga som engagerar 
ortsborna.

Styrelsen har slutfört för-

studien och överlämnat den 
slutliga sammanställningen 
till Trafi kverket och Lilla 
Edets kommun.

– I nuläget vilar beslutet 
i händerna på kommunen. 
Trafi kverket gör nämligen 
inget förrän kommunen 
gjort tummen upp, förklarar 
Bjarne Färjhage (C) kassör 
i Cykelväg i Västerlanda.

– Det fi nns pengar avsatta 
för gång- och cykelväg i Tra-
fi kverkets Länstrafi ksplan, 
men det förutsätter att kom-
munen är med och fi nansie-
rar 50 procent av projekt-
kostnaden, säger Färjhage.

Föreningen kommer fort-
sätta sitt lobbyarbete och 
göra sin röst hörd i olika 
sammanhang för att få sin 
vilja igenom om en gång- 

och cykelväg i Västerlanda.
– Det är en angelägen frå-

ga ur fl era aspekter eftersom 
trafi ken ökar, likaså hastig-
heten, på Västerlandavägen. 
Antalet barn blir dessutom 
fl er och fl er i takt med att or-
ten växer. I första hand är det 
givetvis en fråga om trafi k-

säkerhet, men det fi nns fl er 
infallsvinklar. Miljöfrågan är 
ett exempel, nu tvingas man 
använda bilen eftersom för-
utsättningarna är som de är. 
Vi har att ta hänsyn till folk-
hälsan, men även turismen. 
Sommartid är detta en väl-
digt populär genomfartsled, 

säger Julia Färjhage.
I förra veckan marschera-

de Västerlandaborna på den 
aktuella sträckan och bud-
skapet var tydligt: ”Vi vill ha 
cykelväg nu!”.

JONAS ANDERSSON

Strider för cykel-
väg i Västerlanda

– Föll 25 placeringar i näringslivsranking
Lilla Edet har tappat mark

Kajsa Jernqvist, näringslivschef i Lilla Edets kommun.
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Kräver gång- och cykelväg från Kvarnen till Berg östra gör medlemmarna i föreningen Cykelväg i 
Västerlanda.
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