
Perspektivför-
skjutningar och 
nya möjligheter
För en månad sedan lan-
dade jag i Ale som närings-
livschef. Företagsbesök, 
möten med företagarför-
eningar, näringslivsråd och 
dess arbetsgrupper samt 
en hel del interna möten 
har stått på agendan. Jag 
ser en kommun med stark 
önskan till utveckling och 
ett näringsliv som är öppet 
för nya grepp och initiativ. 
Jag vill verka för en ännu 
starkare dialog mellan 
näringsliv och kommun, 
stimulera näringslivet till 
ökad växtkraft och bidra 
till att sätta Ale på kar-
tan genom samarbeten 
som går långt utanför 
Ales gränser. ”Människor 
som inte tar risker gör 
två större misstag per år, 
människor som tar risker 
gör två misstag per år!” 
Peter Drucker

Jag tror vi i Ale tillhör 
de som tar steg utanför 
komfortzonen och är med 
och driver fram ett nytän-
kande näringsliv. 

Jag ser fram emot att 
uppleva den resan med er! 

Låt oss surfa på vågen 
uppåt! Hur kan vi tillsam-
mans nå längre och få ett 
ännu starkare företagskli-
mat? Hur vill du bidra?

Näringslivsrådet har funnits 
sedan 2012 och arbetar med att 
stärka näringslivet i Ale, medver-
ka vi rekrytering av näringslivs-
chef  samt skapa förutsättningar 
för ett positivt företagsklimat 
genom dialog och samarbete 
mellan dig som driver företag 
och kommunen. 

Rådet består av 12 företagare 
som representerar olika delar av 
Ales näringsliv. Fyra av platserna 
är vikta till de tre företagarför-
eningarna samt organisationen 
Företagarna.

 Nu tar vi nästa steg och 

genom våra fokusgrupper som 
arbetar med olika områden som 
har relevans för dig som driver 
företag.

Anmäl din medverkan till den 
fokusgrupp du är intresserad till  
naringslivsradet@ale.se

I årets ranking av före-
tags-klimatet i Sveriges 
kommuner blev Ale återi-
gen årets klättrare i Västra 
Götalandsregionen. 

Det framgår av Svenskt 
Näringslivs nya ranking av 
företagsklimatet i landets 
alla 290 kommuner. 

Ale har förbättrat sin 227:e plats 
från 2011 till plats 61 i år. Det 
är 166 platser under mandatpe-

rioden och 102 platser bara det 
senaste året. Ale är den kom-
mun som har klättrat näst bäst i 
hela landet det senaste året.

(Förslag med liten bild över 
hur Ale har klättrat)

Med en vi - känsla mellan 
företagare och kommun och en 
gemensam målbild för närings-
livsutvecklingen i Ale kan vi 
tillsammans klättra hur högt 
som helst och fortsätta utveckla 
ett framgångsrikt företagsklimat. 

Under ett företagsevent på 
-

gare möjlighet att lyfta fram 
prioriterade områden för fram-
tida fokus.

Följande områden ansågs 
då extra viktiga att vi arbe-
tar med och dessa handlar 
mycket om attityder:

•  Attityder Tjänstemän/Poli-
tiker

•  Service till företagen

•  Allmänhetens attityder till 
företagande

För dig som är företagare finns rådgivning och  
stöttning att få oavsett i vilken fas du befinner dig i 
ditt företagande. 

Vi erbjuder bland annat:
•  Piece of  Cake – företagsuveckling för dig som vill bolla ditt 

företag med andra erfarna lokala företagare

•  Aktiviteter för företagare – Ett smörgåsbord av aktivite-
ter för dig som är företagare (se kalendarium på baksida folder)

•  FemAle – Kvinnligt företagarnätverk

•  Rådgivning, startup och mentorskap genom Nyföretagar- 
Centrum

•  Företagsakut och tillväxtprogram genom Business Region 
Göteborg (BRG) 
 

Mer information om hur du kan få stöttning i ditt företagande  
hittar du på ale.se/Naringsliv

Vill du tillsammans med lokala politiker och näringslivet 
diskutera hur vi tillsammans tar nästa steg?  
Välkommen till lunch 11 nov då regionchefen Elisabeth 
Sandberg, Svenskt Näringsliv presenterar och diskuterar 
rankingen och möjliga åtgärder tillsammans med oss.

Plats: Brogren Industries, Älvängen tisdag 11 nov kl 11:30

Nya tag i Ales näringsliv

Nu kan du påverka i fokusgrupper

Fler möjligheter 
till utveckling och 
expansion!

Ale klättrar idag 
och imorgon

i samarbete med 

NÄRINGSLIVSRÅDET

Företagsutveckling  
- Så underlättar vi för företag att växa och utvecklas i Ale
Skola Näringsliv  
- Ungdomar våra framtida entreprenörer och företagare
Internt kommun  
- Förenkla förfarande och underlätta handläggning
Attraktionskraft  
- Ett attraktivare ALE både för Alebor och för våra besökare
Samhällsbyggnad  
- Utveckling av affärscenter och nya verksamhetsområden

Följ mig på twitter på 
#alenaringsliv,  
Pia Areblad

Ales Näringslivsråd, från vänster; Kent Hylander, Alekuriren, Christian Kjellberg, Nordisk Rörmärkning, Tobias Håkansson, Coop Älvängen, Alf Granvist, Eurocable. 
Sittande: Lenny Berglund, Axel Christiernsson, Pernilla Fagerholm, Pfagers Ljuva Hem,  Pia Areblad, näringslivschef, Stefan Brandt, Ale Elförening.


