
Ta fram Jante-
prenören* i dig!

Nytänkande och framåtanda 
bygger Ales näringsliv. 



Webfab – en unik möjlighet för 
entreprenörer inom e-handel att 
utveckla idéer i samklang med 
kreativa näringar

Webfab i Ale är en fysisk och virtuell plats 
där entreprenörer kan ta sin affärsidé och 
sitt skapande till nästa nivå. I en dynamisk 
miljö får de möta andra människor och 
utvecklas tillsammans genom workshops, 
seminarier och ömsesidigt utbyte av 
erfarenheter. Webfab är ett initiativ taget 
av kommunen med syftet att stimulera 
företagandet och främja tillväxten.

”Kreativa näringar är en av de viktigaste driv-
krafterna för lokal tillväxt. Satsningen på webfab 
i Ale är ett spännande initiativ där e-handel och 
kreativa näringar möts i en miljö där den första 
Coca-Colafl askan designades.” 
– Rudolf  Antini, 
vd Fastighetsägarna

*I Ale är 
Jante död!
Eller åtminstone allvarligt sjuk. Hur 
skulle man annars kunna arrangera 
en världscuptävling i snowboard 
med 10 000 besökare utan snö? De 
� esta skulle säga att det är omöjligt, 
men inte i Ale. Ale är en gammal 
bruksort och bruksorter är ökända 
för att ha Jante som rättesnöre, men 
inte i Ale. 

Här har istället bruksortens � naste 
egenskaper gått i arv. Här går vi 
samman också när allt verkar omöj-
ligt.  Näringsliv, föreningsliv och 
kommun arbetar tillsammans för att 
lyfta företagsklimatet och sätta Ale 
på kartan. 

I Ale har kommunen gett närings-
livet reell makt då det är näringslivet 
själva som rekryterar näringslivs-
chefen. Flexibilitet, bra dialog med 
kommunen och snabb återkoppling 
är signi� kativt för näringslivet i Ale.

Vi riggar nu för stark tillväxt och 
växer så det knakar. Kom och bli en 
del av oss! Bli en Janteprenör!

Pia Areblad
Näringslivschef

Presentation av Webfabvinnare

Ale kommun på världskartan 
genom internationell 
snowboardtävling

I början av 2015 arrangerades för första 
gången en världscuptävling i snowboard i 
Ale. Ale Invite lockade 20 av världens bästa 
åkare, däribland proffsen Tor Lundström 
och Kevin Bäckström som en gång började 
åka i Alebacken, och över 10 000 besökare 
– en så stor succé att tävlingen kommer till-
baka även nästa år. 

Foto: Tim
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Pia Areblad
Näringslivschef

”Eftersom vi bland annat tillverkar åt Aerospace-
industrin som har starka fästen i Göteborg och 
Trollhättan är vårt läge optimalt. Vår placering 
i Älvängen i Ale mitt emellan två högskolor som är starka 
inom industriteknik underlättar även vår rekrytering.” 
– Börje Andermård, vd, Brogren Industries AB

”Eftersom vi bland annat tillverkar åt Aerospace-
industrin som har starka fästen i Göteborg och 
Trollhättan är vårt läge optimalt. Vår placering 
i Älvängen i Ale mitt emellan två högskolor som är starka 

Näringslivsgalan hyllar 
företagare
En gång om året arrangeras Närings-
livsgalan i Ale av kommunen tillsam-
mans med Företagarna Ale. En riktig 
galakväll med middag, underhållning 
och prisutdelning till Årets företagare, 
Årets entreprenör, Årets nyföretagare 
och Årets Gesäll.

Två år i rad har Ale blivit utsedd till Årets klättrare 
när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i 
landets kommuner. Att vi nått dit är tack vare ett 
starkt engagemang från såväl politiker, tjänstemän 
som från näringslivet. Resultaten för 2015 visar 
på ytterligare förstärkt företagsklimat. Vi är bäst i 
Sverige vad gäller medias attityder till företagande 
samt tillgång till vägnät, tåg och fl yg och vi är nu 
topp tre inom Göteborgsregionen!

”Ale har gjort en raketresa gällande förbättrat företags-
klimat de senaste åren. Styrkan i Ale verkar ha varit 
en tät samverkan över blockgränserna och att de 
verkligen lyssnat på företagens behov.”
– Elisabet Sandberg, 
regionchef  Svenskt Näringsliv 
i Västra Götaland

Ale kommun utsedd till Årets klättrare 
av Svenskt Näringsliv

”Att vi blivit ett världsledande energiföretag med 
över 200 anställda beror delvis på läget och företags-
klimatet här i Ale. Tack vare arvet från den gamla 
Tudorfabriken fi nns här mycket kompetent och 
noggrann personal att tillgå.”
– Ranjit Jakkli, VD, KraftPowercon Sweden AB

”Mitt företag växte i raketfart från hobby-
verksamhet i tvättstugan till en omsättning 
på 4 miljoner kr. Då var det perfekt att 
etablera min verksamhet i Älvängen i Ale, 
med tanke på de prisvärda lokalerna och 
logistiska fördelarna med att ligga nära 
knutpunkten Göteborg.” 
– Jennifer Forsberg, 
grundare av JFR Smycken AB



Var med och påverka din 
etablering från början
Ale kommun vill arbeta nära och i sam-
förstånd med näringslivet och potentiella 
exploatörer. När detaljplanearbete startas, 
oavsett om det gäller handel eller verksam-
hetsområde, så är det önskvärt att de som 
skall etablera sig i området tidigt är med i 
planarbetet och lämnar synpunkter och idéer 
på hur Ale kommun kan göra detaljplanen så 
”användarvänlig” som möjligt.

Faktaruta:
Antal invånare i Ale 2014: 28 500

Prognos 2020: 31 500

Prognos antal nya lägenheter/villor 
färdigställda till 2020: 1250

Ca 20 500 bilar passerar väg E45 per 
dygn enligt en mätning från 2014.

Drygt 5 000 personer/vardag kliver av/
på pendeln på Ales fem stationer.

Den totala detaljhandeln sprängde 
miljardvallen 2013.

Aleborna är relativt trogna vad gäller 
dagligvaruhandeln (index 84).

Då dagens index på sällanköpsvaror är 
låg (index 35) � nns en enorm potential 
för etableringar inte minst med tanke 
på den utvecklade infrastrukturen. En 
betydande ökning av sällanköpshan-
deln skedde mellan 2012 och 2013 
som ett resultat av att motorväg och 
pendeltåg stod klara dec 2012.  

Dra nytta av styrkorna 
i Ales näringsliv 
Hantverk, Industriteknik och Energiteknik är 
några speci� ka styrkor i Ales näringsliv: 
Ale har en lång tradition inom hantverk. Här 
byggdes grunden till landshövdingehusen 
i Göteborg och skeppades på Göta Älv till 
storstaden och ut till öarna. Idag verkar Ales 
hantverkare över hela Göteborgsregionen 
och starka varumärken som Legalett och 
Centrum Påle har på olika sätt förädlat och 
utvecklat byggteknik i Ale.

Ett � ertal betydande underleverantörer till 
Volvo � nns i Ale, bara 20 min bilväg från 
Torslandaverken. Starka varumärken inom 
industriteknik i Ale är Brogren Industries, 
Hamek, KSG m.� .

Med en bakgrund som huvudort för Tudor-
fabriken är kunskap om energiteknik stor 
i kommunen. Framträdande företag där är 
KraftPowercon, Eurocable, Swansons Tele-
mekanik, BS Elcontrol, ETC Battery m.� era.

Andra tongivande verksamheter i Ale är Akzo-
Nobel, Axel Christiernsson AB och Perstorp.

I kommunen � nns aktiva företagsnätverk och 
en inarbetad form för nätverksträ� ar som 
garanterar att du som ny företagare i kommu-
nen snabbt får de kontakter du behöver.
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Telefon 0303-33 00 00 • E-post: kommun@ale.se • www.ale.se

5 goda skäl till att etablera sig i Ale.
1.  Här � nns goda möjligheter till att expandera med prisvärda lokaler och 

låga markpriser.

2.  Kommunikationerna är goda både på väg, järnväg och vatten med � era 
hamnar längs Göta Älv. (Första plats vad gäller tillgång till vägnät, tåg och 
� yg i svenskt Näringslivs ranking som lanserades maj 2015).

3.  Högst fyra veckors väntan för att få ett första möte med kommunens 
företagslots där du möter representanter för alla tillståndsinstanser.

4.  70 % av alla kundärenden ska vara lösta vid första kontakten 2018.

5. Bygglov klart på 10 veckor.

”Man kan säga att resan mot ett större Ale har börjat, och kommit en bit på vägen. Sedan 
vi fi ck Alependeln och den nya E45:an har tillgängligheten ökat dramatiskt, det tar knappt 
15 minuter att nå Ale med pendeln från centrala Göteborg.”
– Magnus Blombergsson, stadsarkitekt i Ale kommun

”Ale kommun har visat att man på allvar vill lyssna in de behov företagen har för att kunna 
växa och utvecklas. Näringslivsrådet driver tillsammans med näringslivsenheten fram ett allt 
starkare företagsklimat.”
–  Helena Björklund, VD Ale veterinären samt 

ordförande i Ale Näringslivsråd

”För att få en stark utveckling gällande företagsklimat arbetar vi blocköverskridande med 
näringslivsfrågor. Vi ser det som en förutsättning för att attrahera företagsetableringar och 
verka för hållbar tillväxt.”
– Paula Örn, ordförande kommunstyrelsen (S) 
– Mikael Berglund, vice ordförande kommunstyrelsen (M)

Vill du etablera dig i Ale? Här hittar du lediga lokaler eller mark.
Gå in på www.etableraiale.se


