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Positiv ton i lokal näringslivsdebatt
– Vallöften från 
samtliga partier
ALAFORS. Företagarna 
Ale bjöd in till valaktivi-
tet och lokala politiker 
fi ck presentera sina 
idéer.

Lotta Rolandson från 
FR i Västra Götaland 
berättade om organisa-
tionens valbudskap om 
att medvetandegöra det 
faktum att 4 av 5 jobb 
skapas i småföretag.

– Det blev en mycket 
givande kväll för både 
företagare och politiker, 
sa Barbro Ericsson, vice 
ordförande i FR Ale.

 Andreas Fogelkvist från 
Entrenova agerade mode-
rator när företagare mötte 
politiker i Medborgarhuset 
i Alafors. Han inledde med 
att redovisa resultatet av en 
egen telefonundersökning 

bland företagare i Ale. De 
fi ck besvara frågor om fö-

retagsklimatet, kommunens 
service och vilka frågor som 

anses viktigast inför valet i 
september. Gensvaret hos 
företagare i Ale är fortsatt 
positivt och den kritik som 
fi nns är mot handläggnings-
tiden för olika tillstånd, 
bygglov med mera. Entre-
prenör, Bengt Bengtsson, 
underströk detta vid fl era 
tillfällen under den följande 
diskussionen.

– Vi har förenklat och 
försökt påskynda processen, 
men nya regler och krav från 
stat och länsstyrelse har för-
svårat arbetet. Vi jobbar vi-
dare med frågan, men ytterst 
är det ju staten som dikte-
rar villkoren, svarade Jan A 
Pressfeldt (AD), Samhälls-
byggnadsnämndens ordfö-
rande i Ale.

Lotta Rolandson från Fö-
retagarna Västra Götaland 
berättade om valbudskapet 
#4av5jobb skapas i småföre-
tag och vikten av att alla po-
litiker förstår detta. 

– Därför är attityden till 
småföretagare alltid viktig 
att värna om. Det är här job-
ben skapas, menade hon.

Deltagande politiker kom 
från samtliga partier för-
utom Vänsterpartiet som 
avböjt Framtid i Ale som 
inte bjudits in då partiet 
ännu inte fi nns represente-
rat i kommunfullmäktige. 
Alla fi ck under två intensiva 
minuter berätta vad de vill 
göra för att fortsätta förbätt-
ra näringslivsklimatet. Det 
blev sedan en bra diskussion 
mellan företagare och poli-
tiker. I fokus stod trygghet, 

infl yttning, byggnation och 
kollektivtrafi k.

Avslutningsvis fi ck varje 
politiker avge ett vallöfte till 
företagarnas stora förtjus-
ning.
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Ylva Thörn, biträdande partisekreterare 

– SÅ FÖRBÄTTRAR  
VI SVERIGE. FÖR ALLA!

Valappell Paula Örn

– FÖR ETT BÄTTRE  
ALE. FÖR ALLA!

ONSDAG 27 AUG KL 18.30 
I ALE KULTURRUM, 

 NÖDINGE (Ale Gymnasium)

JAN SIKKING TRIO 
UNDERHÅLLER

Norra Älvsborg - Ale

Deltagande politiker. Isabell Kron (M), Elena Fridfelt (C), Robert Jansson (SD), Carlos Trischler (MP), 
Paula Örn (S), Sune Rydén (KD), Jan A Pressfeldt (AD) och Stefan Ekwing (FP).

Styrelseledamöter från FR Ale hälsade välkommen. Göran Tilly, 
Peter Tifeldt, Christina Schmeikal, Mikael Kvarnmark och Barbro 
Ericsson.

 Bengt Bengtsson var kritisk 
till de långa handläggningsti-
derna i samband med bygglov.

Tobias Hellberg, bankchef 
för Swedbank i Älvängen och 
Surte, tog till orda.

VALLÖFTEN

Paula Örn (S): Jag lovar att 

göra minst 100 företags-

besök under kommande 

mandatperiod.

Carlos Trischler (MP): Jag 

lovar att verka för bättre 

sjukersättning, minskad 

bolagsskatt för företag samt 

verka för att skapa arbete 

genom att kommunen köper 

nära tjänster.

Robert Jansson (SD): Jag lo-

var att utveckla och förfi na 

dialogen med företagare.

Sune Rydén (KD): Jag lovar 

att näringslivsutvecklingen 

ska fortsätta utvecklas.

Elena Fridfelt (C): Jag lovar 

att skapa en mötesplats 

mellan företagen och 

ungdomar som vill ha en 

arbetsplats. 

Stefan Ekwing (FP): Jag 

lovar att jobba för att 

kommunorganisationens 

bemötande och attityder 

mot småföretagare ska bli 

bättre.

Isabell Korn (M): Jag lovar 

att fortsätta föra dialog med 

företagare.

Jan A Pressfeldt (AD): Jag 

lovar att fortsätta vårt arbe-

te med att göra det enklare 

för företagare, framförallt 

inom teknik, miljö & hälsa 

samt plan & bygg.


