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ALE. Ale klättrar drygt 
60 platser på fem år när 
Företagarna korar Årets 
företagarkommun.

– Ett tydligt tecken på 
att vi är på väg åt rätt 
håll. Företagsklimatet 
har klättrat avsevärt 
och det borgar för en 
långsiktig starkt utveck-
ling, säger näringslivs-
chef Pia Areblad.

Mätningen Årets företagar-
kommun är en sammanväg-
ning av resultatet i kommu-
nens alla företag de senaste 
fem åren. Tanken är att man 
kan se uthållig tillväxt i siff-
rorna. Ale har kommit långt 
sedan 258-platsen år 2010.

– Tillväxten syns inte på en 
gång, även om företagandet 
har kommit igång ordentligt 
i Ale de senaste åren. Svenskt 
Näringslivs rankning från i 
våras visar på en avgörande 
förändring i insikt och 
attityder till företagande 
och entreprenörskap i 
hela kommunen. Från 
attitydförändring kommer 
handling – och Ale är på väg 
att fl yga, säger Pia Areblad.   

I Svenskt Näringslivs 
mätning av näringslivskli-
matet hamnade Ale på plats 
61 i landet - en förbätt-
ring med 180 platser sedan 
bottennoteringen 2012. 

Näringslivsklimatet är en 
kombination av hur kom-
munen, politiken och det 
lokala näringslivet arbetar 
tillsammans för att få fart på 
näringslivet. I Ale är engage-
manget stort och kommunen 
räknar med en långsiktig 
hållbar tillväxt. Under hös-
ten blir det lokalt företags-
mingel för att stimulera till 
nyföretagande och på ett 
handgripligt sätt inspirera 
fl er att starta företag. 
Minglet genomförs av Ale 
kommuns näringslivsenhet 
tillsammans med Almi, 
N y f ö r e t a g a r c e n t r u m , 
arbetsförmedlingen, de 
lokala bankerna med fl era.

Webbfab Ale
Inkubatorn Webbfab Ale för 
nya företag utvärderas nu för 
att växlas upp till nästa steg. 
Målet med satsningen är att 
skapa företagskluster i Ale, 
i synnerhet för småföretaga 
som vill växa. Fyra av fem 
nya jobb skapas av småföre-
tagare, säger Företagarna i 
sin kommunikation.

Den 11 november ar-
rangerar näringslivsenheten 
tillsammans med Svenskt 
Näringsliv en större diskus-
sion, modererad av Harald 
Treutiger, om företagskli-
matet i kommunen. Där del-
tar bland annat kommunsty-
relsens ledamöter.

– En bättre dialog mellan 
företag, politik och tjäns-
temän borgar för en stark 
tillväxt. Hur tar vi nästa steg 
tillsammans mot toppen? sä-
ger Pia Areblad.

Kommunledningen är 
enig om att Ales framtida 
näringsliv är en vinnare.   

Lyckas tillsammans
– Så länge vi håller fast 
i tanken att vi lyckas 
tillsammans fortsätter 
företagen må bättre och 
bättre i Ale. Självklart 
ska vi fortsätta att lägga 
energi på näringslivet, 
för man kan inte tro att 
utvecklingen fortsätter av 
sig själv. Vi behöver varandra 
- näringsliv, kommun, 
föreningar och invånare, 
säger kommunalråd Mikael 
Berglund (M).

– Vi har framför allt ut-
vecklats i attitydfrågorna. 
Nu ska vi jobba hårdare 
med att hjälpa företagen att 
gå med vinst och växa. Ett 
exempel är tydligare mark-
nadsföring av Business Re-
gion Göteborgs Expedition 
Framåt, ett tillväxtprogram 
för små och medelstora fö-
retag, säger kommunalråd 
Paula Örn (S).
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Ale på väg att fl yga
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KATTLEBERG. I lör-
dags fi rade K-Ridcenter i 
Älvängen 15-årsjubileum 
med öppet hus på anlägg-
ningen.  På dagen 15 år 
efter att ridskolan startade 
bjöds det på show och pro-
va på för alla intresserade.

K-Ridcenter startades 
upp 4 oktober 1999 av 
Monica Wittgren och 
Lena Karlsson. Idag drivs 
ridskolan, som fl yttade till 
Älvängen och Hamnens 
gård 2006, av Lena Karls-
son och Annika Teibl, 
som sedan 2013 komplet-
terat verksamheten med 
ponnyridskola.

Dagen inleddes med 
fart och fl äkt när tävlings-
ekipage, både på ponny- 
och häst, gjorde upp i en 
stafetthoppning. Därefter 
följde uppvisningar av 
dressyrryttarna. Först ut 
Amanda Hessfelt och 
ridskolans ess PiriPiri, 
som tillsammans tävlar 
medelsvår dressyr. Många 
av lektionshästarna tävlas 
fl itigt av eleverna, som på 
tävlingsbanorna represen-

terar Kattlebergs Ryttar-
förening. 

Efter Amanda och 
PiriPiri bjöds det på en väl 
samspelt kadrilj där de sex 
ekipagen, uppdelade i två 
led, red ett synkroniserat 
program. Dessutom fi ck 
några av ridskolans både 
nyare och yngre elever visa 
upp sig under kortare lek-
tioner för att demonstrera 
verksamheten.

Många av ridskolans 
engagerade elever fanns på 
plats, men även en hel del 
intresserade Alebor som 
passade på att titta runt 
på anläggningen i det fi na 
höstvädret. För dem som 
inte nöjde sig med att bara 
titta fanns möjlighet till 
prova-på-ridning och även 
ponnyledning för alla barn.

Fia Niklasson

Emelie Johansson med Carina B och Hanna Åkerblom Milver 
med K´s Ingefära var nöjda med lördagens lektion när K-Rid-
center firade sitt 15-årsjubileum.

K-Ridcenter fi rade 15 år

Näringslivsrådet i Ale är en starkt bidragande orsak till en bättre dialog mellan företagare och 
kommunledning.


