
om att sälja. 
– Det var tufft att lämna 

ifrån sig företaget, men ändå 
en nystart som jag kände att 
jag behövde.

På senare tid har Aida 
Karimli ägnat sig åt integra-
tion och företagsamhet på 
konsultbasis. Under valåret 
var hon dessutom politiskt 
engagerad. 

– Faktum är att jag snubb-
lade över detta projekt. Jag 
såg annonsen och tänkte att 
det här är något för mig. 

Aida ska assistera närings-
livschef Pia Areblad med 

ansvar för bland annat nä-
ringslivsrådet och Webfab 
Ale. 

– Vi kommer att utlysa 
en ny tävling i vår. Det sker 
i samband med näringslivs-
galan den 23 april. Ett antal 
nya entreprenörer ges då 
möjlighet till kontorslokal 
och konsulthjälp. 

Vad blir din viktigaste 
uppgift som näringslivsko-
ordinator? 

– Det blir att stötta nä-
ringslivsrådet så att vi kan 
förverkliga de mål som har 
satts upp. Färdiga blir vi ald-

rig, men det handlar om att 
försöka nå så långt vi kan och 
hela tiden bli bättre. 

Viktiga kompetenser i 
din yrkesroll? 

– Att vara handlingskraf-
tig och våga. Jag räds inte 
utmaningar och älskar att 
utveckla.

Beskriv dig själv som 
person? 

– Energisk, driven – en 
person med ett stort sam-
hällsengagemang. Jag är väl-
digt positiv och älskar livet. 

JONAS ANDERSSON
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Som turkar i Iran kom Aidas 
familj, hennes mamma och 
pappa och två syskon, till 
Sverige som politiska flyk-

tingar. 
– För mig och min syster 

blev det naturligt att intres-
sera sig för politik och att 
värna demokratin. Jag har 
ett enormt samhällsengage-
mang och ett stort intresse 
för samhällsutveckling. 

Istället för att söka sig ett 
arbete avsett för den genre 
hon hade utbildat sig inom 
hoppade Aida in som bu-
tikschef i Göteborg. 

– Det var under en som-
mar och jag tyckte det var 
fantastisk roligt. Jag fortsatte 
på den inslagna vägen och 
blev sedermera delägare i 
bolaget. 

Efter sex-sju år, när Aida 
Karimli som ung kvinna va-
rit med och byggt upp rörel-
sen och fått företaget att ex-
pandera, fick hon erbjudande 

Aida Karmli är ny näringslivskoordinator i Ale kommun.

– Aida Karimli
älskar att utveckla

Ny näringslivskoordinator på plats 
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ALE. Företag från Ale 
kommun med tillväxt-
potential kan nu söka 
ett nytt tillväxtlån från 
Statliga Almi Väst. 

– Det här lånet kan 
göra att fler innovatio-
ner från Ale kommun 
kan nå ut på markna-
den, säger Sara Wallin, 
vd på Almi Väst.

Almi lanserar ett nytt Till-
växtlån för Innovativa företag. 
Lånet möjliggörs genom ett 
garantiavtal som Almi tecknat 
med Europeiska Investerings-
fonden. Totalt finns det 1,2 
miljarder kronor att ansöka 
om de närmaste två åren.

I Ale kommun finns det 
många innovativa företag. 
Det här avtalet och det nya 
tillväxtlånet skapar möjlighet 
att ge ännu fler företag med 
tillväxtpotential möjlighet till 
finansiering för fortsatt ut-
veckling och tillväxt.

– Ibland kallar man det 
här för ”dödens dal”. Det är 
precis när man är klar med 
utveckling av innovationen. 
Företaget har lagt ner mycket 
tid och pengar. Så ska man ut 
och marknadsföra produkten. 
Det är ofta mycket dyrare 
än beräknat. Många gånger 
läggs projekt ner i just den 
här fasen, man klarar inte att 
nå lönsamhet själv, säger Sara 
Wallin.

– Det här glappet hoppas vi 
att kunna minska, så fler kan 
lyckas. Då får vi fler bärkraf-
tiga företag. Det är i de här 
bolagen som framtidens jobb 
kommer att finns. Vi vill att 
fler ska klara sig över ”dödens 
dal”.

Nytt tillväxtlån
ska hjälpa företag 
från Ale

TILLVÄXTLÅN 
FÖR INNOVATIVA 
FÖRETAG

medelstora innovativa 

företag

-

ringar eller rörelsekapital.

Tillväxtlånet är 250 000 

kr. Lånet säkerställs med 

Hela finansieringslösningen 

10 års löptid.  Av dessa 10 

år kan upp till tre år initialt 

-

som kan vara på maximalt 

7 år.

kan vara på upp till 80 

-

-

fattas av en garanti inom 

ramen för det europeiska 

instrumentet InnovFin – EU 

för innovation – riktat mot 

-

tag. InnovFin är finansierat 

av Europeiska Unionen 

genom Horizon2020.www.skonhetsstudion.se

Välkommen till Skönhets Studion!
( En trappa ner hos Studio Fame)

Therese Nyman

Skönhets Studion

 Ansiktsbehandling 90 min ...... fr. 920:-
 Ansiktsbehandling inkl. AHA-

 behandling 90 min ...................1.015:-
 AHA-behandling 30 min ............. 550:-

 För mer info se hemsidan.

Professionell dermalogica-
behandling utförd av 
dermalogica expert!

Ytterbyvägen 9,  KUNGÄLV
Ring för tidsbokning! 0303-172 80

HÅRKLYVAR´n
GARVERIVÄGEN 10 ÄLVÄNGEN / 0303-74 83 83

20%
RABATT PÅ ALLA 

KLIPPNINGAR T O M 
SISTA FEBRUARI

ERBJUDANDE

Välkommen  
HANNA  
LÖVGRENvia bokning & drop-in

NU
VÄXER  

VI!

Ålder: 30.

Bor: Partille.

Familj: 

Stjärntecken: Oxe.

Favoritmusik: Allätare. Jag 

låtar.

Ser helst på tv: Dokumen-

-

Äter helst: -

NÖDINGE. Aida Karimli är samhällsvetare i grunden 
och har läst internationella relationer och offentlig 
förvaltning. 

Av en tillfällighet blev hon vikarierande bu-
tikschef i Göteborg och därefter egen företagare. 

Nu är Aida på plats i Ale kommun som nyanställd 
näringslivskoordinator.

ALE. Dags att leva mer 
hållbart, åtminstone för 
de 30 hushåll som har 
antagit utmaningen att 
delta i Minimeringsmäs-
tarna. 

Under år 2015 kom-
mer vi att kunna följa 
resan till en mer hållbar 
livsstil för två hushåll i 
Ale.

– De kommer att få 
lära sig mer om kon-
sumtionens miljöpåver-
kan och vikten av att 
välja rätt i vardagen för 
att inte överbelasta mil-
jön, säger renhållnings-
chef Carina Åberg.

Att leva miljösmart kan bi-
dra till ökad livskvalitet ge-
nom bättre ekonomi, bättre 
hälsa, mindre stress och nya 
upplevelser. Förra söndagen 
träffades alla hushållen för 
gemensam introduktion och 
middag.

– Första utmaningen som 
familjerna står för är att 
under två veckor väga allt 
hushållsavfall, säger Carina 
Åberg.

Hushållen kommer via 
blogg och facebook kunna 
dela sina upplevelser och er-
farenheter. Hushållen kom-
mer att få ta del av spännande 
aktiviteter och utmaningar 
som exempelvis köpstopp, 
matlagningskurs, syverkstad 
och kemikaliebantning.

Bakom projektet står 
Ale kommun, Borås Energi 
och Miljö, Förvaltnings AB 
Framtiden, Göteborg stad, 
Härryda kommun, Lerum 
kommun, Tjörn kommun 

och Öckerö kommun. Ar-
betet koordineras av Göte-
borgsregionens kommunal-
förbund, GR med stöd från 
Västra Götalandsregionen.

FOTNOT. De två hushåll från Ale som 
deltar i Minimeringsmästarna är familjen 
Gerlin-Petersson som består av två vuxna, 
Viktoria Gerlin och Mats Petersson, samt 
barnen Viktor och Sofie Petersson. Famil-
jen Bodén består av föräldrarna Katharina 
och Tobias samt barnen Liam och Isak.

JONAS ANDERSSON

 – Det är dags att minimera miljöpåverkan

Ales testhushåll 
är på plats


