
sioner, men det fanns en 
enighet i lokalen om att ännu 
fl er företagsbesök behöver 
göras för att öka samförstå-
elsen mellan näringsidkare, 
tjänstemän och politiker i 
kommunen.

– Se möjligheter! Det är 
lätt för en tjänsteman att 
trötta ut en företagare. Ett 
sådant klimat ska vi inte ha, 
avslutade Thomas Löf-
ström på Edets Värdshus.

JONAS ANDERSSON
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GÖTA. I torsdags kom 
landshövding Lars Bäck-
ström på besök till Lilla 
Edets kommun.

Bäckström träffade 
kommunledningen, 
både politiker och 
tjänstemän, under några 
timmar på förmiddagen.

Bland annat disku-
terades klimatanpass-
ningsåtgärder och 
bostadsförsörjning.

Landshövding Lars Bäck-
ström planerar att under 
innevarande treårsperiod 
besöka länets 49 kommuner, 
tio stadsdelar i Göteborg och 
tre i Borås.

– Oftast sker ett besök 
utifrån en bra eller en trå-

kig händelse. Nu får jag tid 
att träffa kommunledningen 
och lyssna av deras fråge-
ställningar och utmaningar 
på ett betydligt bättre sätt, 
säger Lars Bäckström.

– Vad jag faktiskt inte vis-
ste är att Lilla Edet är den 
snabbast växande kommu-
nen sett till befolkningsut-
vecklingen. Det ställer stora 
krav på bostadsförsörjning. 
Här har Lilla Edet svarat 
upp och vidtagit åtgärder på 
ett väldigt bra sätt.

Delegationen gjorde ett 
besök i Göta där ett stort 
skred inträffade den 7 juni 
1957. 

– Vi måste samråda kring 
skredriskerna i det här om-
rådet. Det är en fråga att ta 
med sig hela vägen upp till 

Arvika, betonade Lars Bäck-
ström och tillade:

– Nu har jag också fått 
klart för mig hur viktigt 
det är att få med Lilla Edet 
som en part i det samarbete 
som drivs kring just dessa 
frågor. Av den anledningen 
var det värdefullt att ses här 
idag. Det är betydligt lätt-
are att glömma papper än 
människor.

Diskussionerna fortsatte 
sedan på Disponentvillan. 
På agendan stod bland annat 
fl askhalsen i Göta och den 
trafi ksituation som råder där.

– Det har varit en mycket 
bra dialog och bra över-
läggningar, sammanfattade 
kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S).

JONAS ANDERSSONLandshövding Lars Bäckström i samspråk med kommunalråden Peder Engdahl (M) och Ingemar 
Ottosson (S).

Landshövdingen på besök i Lilla Edet

LILLA EDET. Hur ska 
företagsklimatet i Lilla 
Edet förbättras?

Det var den springan-
de punkten på tors-
dagens frukostmöte i 
Folkets Hus.

– Vi vill bli bemötta 
som en möjlighet, inte 
som ett problem, var 
det samlade budskapet 
från företagarna.

Vad betyder företagsklima-
tet för konkurrenskraften, 
tillväxten och jobben i Lilla 

Edet? Hur kan företagskli-
matet bli bättre och vilka 
förändringar behövs? Det 
var några av frågorna som 
lyftes upp till ytan när resul-
tatet av Svenskt Näringslivs 
senaste undersökning disku-
terades. Förutom företagare 
medverkade även politiker 
och tjänstemän.

Sebastian Mårtensson, 
projektledare på Svenskt 
Näringsliv, inledde med en 
genomgång av undersök-
ningen och vilka parametrar 
som bedöms, såväl hårda 
som mjuka frågor.

– Företagsklimatet är 
summan av de attityder, reg-
ler, institutioner och kunska-
per som möter företagen i 
vardagen, förklarade Sebas-
tian Mårtensson.

Dialog viktigt
85 företag var med och sva-
rade i den senaste under-
sökningen där Lilla Edet 
placerade sig på plats 255 av 
totalt 290 kommuner. Det 
var en försämring med 25 
placeringar jämfört med året 
innan.

– Generellt sett kan man 
säga att attityden till företa-
garna behöver förbättras. Att 
få till en dialog mellan poli-
tiker, tjänstemän och företa-
gare är det absolut viktigaste 
för Lilla Edet, säger Sebasti-
an Mårtensson.

Efter Mårtenssons pre-
sentation av svaren i under-
sökningen delades mötes-
deltagarna in i grupper om 
fyra personer. Två frågor 
kastades ut; Vilka är de vik-
tigaste åtgärderna för att 
förbättra företagsklimatet i 
Lilla Edet? Hur vill ni som 
företagare bli bemötta? 

Det blev livfulla diskus-

Attityden behöver förbättras

Näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist och Sebastian Mårtens-
son, projektledare på Svenskt Näringsliv, i samband med tors-
dagens frukostmöte i Folkets Hus.

Rundabordsamtal om hur företagsklimatet i Lilla Edet ska för-
bättras.

VOLVOCARS.SE 
Volvo modellår 2014: Förbr. l/100 km bl. körn: 3,6 – 10,7. CO2 g/

km: 94 – 249 (V40 D2 – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5.

Nu har du chansen. Det är dags att göra plats för nästa modellår. Vilket innebär att du har 

chansen till en riktigt bra affär på en ny Volvo – som dessutom står här och väntar på dig. 

S60 T3 – Your Momentum, VOC Bensinpkt

Savile Grå Metallic

Ord. 283.900:-  Rabatt 24.000:- Nu 259.900:- 

V40 T2 – Your Momentum, Teknik Sensus 7”

Osium Grå Metallic

Ord. 238.900:-  Rabatt 19.000:- Nu 219.900:- 

V40 T3 – Your Momentum II, Teknikpkt HP CD 7”

Ice vit

Ord. 236.800:-  Rabatt 16.900:- Nu 219.900:- 

V60 T3 – Your Momentum, VOC Bensinpkt

Caspian Blå Metallic

Ord. 297.900:-  Rabatt 23.900:- Nu 274.000:- 

V60 T4 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7”

Passion röd

Ord. 299.900:-  Rabatt 25.400:- Nu 274.500:- 

V60 T4 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7”

Savile Grå Metallic

Ord. 308.000:-  Rabatt 28.100:- Nu 279.900:-

V70 T4 – Your Kinetic, Tidurpkt Bensin, Park.hjälp bak

Ice Vit

Ord. 294.900:-  Rabatt 20.900:- Nu 274.000:- 

Bättre höst i en ny Volvo! 
Snabb leverans. Bästa pris.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30
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På E45 i norrgående riktning mellan Nödinge och Nol började en Lila Express att brinna. Det 
rörde sig om en fullt utvecklad motorbrand. Chauffören, som var ensam i bussen, klarade sig 
dock oskadd. Räddningstjänst och polis kallades till platsen. Händelsen, som inträffade strax efter 
klockan tio på måndagen, medförde stopp i norrgående körfält och trafiken fick ledas om via Ale-
vägen.

Buss började brinna på E45


