
www.tidning.netInsikt10

www.lerum.se Insikt

Göteborg har det starkaste 
varumärket bland Sveriges 
kommuner. Före Malmö och  
Stockholm. Lerum är en viktig 
pusselbit i detta varumärke.
- Efterfrågan på verksamhets-
mark är mycket stor i regio-
nen, här har vi i Lerum ett vik-
tigt uppdrag att leverera, säger 
Hans Parck, näringslivschef i 
Lerum. 
Enligt revisionsföretaget Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers under-
sökning hamnar Göteborg som 
varumärke överst bland Sveriges 
kommuner. Framgångarna med in-
ternationella evenemang och spets-
kompetens i vissa branscher har gi-
vit en topplacering.

Förmågan att tillsammans i regio-
nen lyckas skapa en tillväxtstrategi 
lägger ytterligare ägg i korgen.

- Det är en unik satsning som görs 
i Göteborgsregionen och inom ra-
men för Business Region Göteborg 
när tretton kommuner går samman 
i en gemensam framtidsstrategi. 
Samarbetet mellan kommunerna 
fungerar mycket bra. Sedan förra 
året har vi nu tydliga och mätbara 
mål att rätta oss efter.

Storstad Storgöteborg
Göteborgsregionen är stark, men 
egentligen för liten. Storstädernas 
roll i den svenska och internatio-
nella ekonomin ökar. Sambandet 
mellan tillväxt och marknadsplat-
sens storlek är tydligt. Därför satsar 
Göteborgsregionen nu på att växa 
med nästan 60 procent till totalt 
1,5 miljon invånare fram till 2020, 
främst genom bättre integration av 
kringliggande kommuner. Med en 
befolkning på 1,5 miljoner männis-
kor nås en kritisk massa och ett mer 
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differentierat näringsliv där förut-
sättningar för en egen mer självför-
sörjande marknad är större. 

- London behöver ingen export-
marknad, det är en egen marknad i 
sig. Göteborg är inte London, men 
ett större Göteborg är mindre käns-
ligt för konjunktursvängningar.

Nya bostäder och nya jobb
Därför innebär den gemensamma 
tillväxtstrategin att Göteborgs city-
kärna skall förstärkas med 30 000 
boenden och 40 000 arbetsplatser 
fram till 2020, dessutom skall krans-
kommunerna bidra med 90 000 bo-
städer och 40 000 arbetsplatser.

Hans Parck:
- I Lerum har vi en bra plan för 

att bygga bostäder, det är värre med 
att skapa arbetsplatser. Här måste vi 
bli bättre och anstränga oss på fl era 
plan, om vi ska lyckas bidra med vår 
andel av tillväxtstrategin som inne-
bär 300 nya arbetsplatser per år.

Lerum har bra utgångsläge
Lerums Företagspark Stenkullen 
växer kontinuerligt och planerna på 
företagsparken Jeriko, ett sampro-
jekt med Partille kommun, fortgår 
som planerat. Jeriko, med anslut-
ning till E 20 och riksväg 40 och tio 
minuter till Göteborgs city kommer 
att ha ett mycket strategiskt läge i 
regionen. Idag kan Lerums kommun 
erbjuda 200 000 kvadratmeter plan-
lagd verksamhetsmark.

- Logistikbranschen är het i Göte-
borgsregionen och en bransch som 
kräver utrymme vid etablering. Till 
skillnad från grannkommuner som 
Partille och Mölndal har vi just nu 
gott om verksamhetsmark att er-
bjuda. Jag får 3-4 gånger så många 
fl er förfrågningar om nyetableringar 
idag jämfört med fyra år sedan och 
vi säljer mark därefter.

Småföretagen har stor potential
Just nu växer den privata tjänstesek-
torn allra snabbast. Här kan kommu-
nerna ge förutsättningar för småfö-
retag att växa.

- Små sälj- och agenturföretag 
är oerhört viktiga. I Nääs Fabriker, 
till exempel, är hälften av företagen 
inom den här kategorin. Agentur-
rättigheter utvecklas ofta till dotter-
bolag och senare, om affärerna går 
fortsatt bra, fl yttas lagerverksamhet 
och mer overhead in i landet. Helt 

plötsligt har vi ett internationellt va-
rumärke etablerat i regionen. 

Kollektivtrafi k nyckelfråga
Åter till Göteborgsregionens till-
växtstrategi. Hur ska jobben skapas 
i Lerum?

- Vi måste ge småföretagen möj-
lighet att expandera, vi ska erbjuda 
större företag bra etableringsmöjlig-
heter i strategiska lägen och måste 
utveckla handeln i Lerum.

Att se Göteborgsregionen som en 
arbetsmarknad kräver en mycket 
mer utvecklad kollektivtrafi k. Hans 
jämför med ett fl ertal tyska och 
schweiziska städer med betydligt 
effektivare transportsystem, där 
procentuellt sett dubbelt så många 
människor reser kollektivt jämfört 
med i Göteborgsregionen.

- En regional arbetsmarknad krä-
ver effektiva resefl öden. Här har vi 

en annan stor utmaning för regio-
nen.

Från mikro till makro
En solskenshistoria i Lerum är före-
taget Autoadapt som från att ha varit 
ett mikroföretag nu expanderat till 
att vara en världsledande leverantör 
av produkter för bilanpassning till 
personer med funktionshinder eller 
nedsatt rörelseförmåga. Företaget, 
med 87 medarbetare, beslutade att 
samla hela sin verksamhet i Lerum, 
såsom tillverkning, utveckling och 
försäljning. I juli började företaget 
fl ytta in i den nya anläggningen på 
ca 10 000 kvadratmeter, den största 
i Lerums historia.

Varför Lerum, vd Håkan Sand-
berg?

- Vi fann en lämplig tomt som 
passade våra behov perfekt.

Lerum växer. Lerums största fastighet någonsin har det senaste året uppförts i Lerums Företagspark Stenkullen. Harry Sjögren AB äger och förvaltar fastigheten. Lerumsföretagen Johansson 
& Rehn AB har byggt den, Nils Andréasson Arkitektkontor ritat fastigheten och Autoadapt AB fl yttat in med sin verksamhet.  


