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Det startas för få företag, så även 
i Göteborgsregionen.
Anledningarna kan vara många 
och krångliga statliga regler, by-
råkratiska hinder, skattemässiga 
skäl, men även en kultur i Sverige 
där vi i hellre tar anställning på 
våra stora företag än startar eget.

Lerum har ett gott företagskli-
mat. I Svenskt Näringslivs årliga 
undersökning ligger vi i år på 21:a 
plats bland landets samtliga kom-
muner. Trots det startas det för få 
företag även i Lerum. Men nu är 
det dags att ändra på det!

Tiderna förändras snabbt och där-
med förutsättningarna, särskilt 
för företagen i Sverige. Risken är 
stor att en stor del av företagens 
industriproduktion fortsätter 
fl ytta utomlands. Det positiva är 
att vi fi nns i Göteborgsregionen, 
som nu snabbt växer i ekonomi 
och storlek och snart omfat-
tar över 1 miljon invånare. I en 
växande storstadsregion ökar 
framförallt behovet av privat 

Henrik Ripa 
Kommunstyrelsens ordförande

Vi vill skapa bättre 
förutsättningar för företagande!

tjänsteproduktion – företagstjänster 
riktade till hushåll och företag.

Göteborgsregionen är Sveriges 
snabbast växande region. Så har 
det varit de senaste tio åren. En 
tillväxt som framförallt drivs av 

privat tjänsteproduktion. Med 
fortsatt tillväxt kommer det att 
fi nnas utrymme för mängder 
av nya verksamheter i olika 
branscher. Mindre tjänsteföre-
tag ledda av både kvinnor och 
män är redan nu typiska för 

Lerums näringsliv. Det fi nns mer än 
tusen småföretag inom konsultverk-
samhet, agentur och handel, service 
och hantverk. 

Vi tror att en avgörande faktor för 
att fl er företag ska skapas på sikt i 
Lerums kommun är att ungdomar 
inspireras, uppmuntras och får 
chansen att pröva på företagande.

Därför har vi beslutat att från 
och med i år på skolavslutningen i 
juni uppmärksamma alla elever på 
gymnasiet som deltar i ett UF-fö-
retag (UF=Unga Företagare) med 
500 kronor var. Lerums bästa UF-
företag får dessutom 2000 kronor. 
Vi vill att fl er elever på fl er program 
på gymnasiet får chansen att driva 
UF-företag.

Vi vill också öka kompetensen hos 
dem som startar företag eller är i 
den första svåra fasen – de tre första 
åren. I ett utvecklat samarbete med 
Business Region Göteborg och Nyfö-
retagarcentrum kommer vi att kunna 
ge ökad rådgivning och initiera en ny 
prisvärd Starta Eget-utbildning i nät-
verksform. Vi hoppas att den kom-
mer igång i full skala våren 2006.

För de företag som vill växa ytter-
ligare försöker vi ge stimulans och 
inspiration genom två företagsut-
vecklingsprojekt; Tillväxt Mikro 
och Tillväxt 2000, som vi tillhan-
dahåller genom Business Region 
Göteborg. Ett 50-tal Lerumsföretag 
har de senaste åren deltagit i de 
uppskattade tillväxtprojekten och 
där skaffat sig nya nätverk och möj-
lighet till en stabil och kontrollerad 
tillväxt. Vi planerar att starta en ny 
Tillväxt Mikro-grupp i oktober. 

Det är genom dessa insatser vi vill 
skapa bättre förutsättningar för fö-
retagande i Lerum:
- Inspirera och uppmuntra ungdo-
mar att starta UF-företag
- Ge nyföretagare ökad kompetens 
genom rådgivning och utbildning
- Stimulera tillväxt i små och 
medelstora företag genom projekten 
Tillväxt Mikro och Tillväxt 2000

93 31 75 eller 

Förbo är med sina 1 153 hyreslägenheter en 
viktig aktör på Lerums bostadsmarknad.

– Vi  vill  vara  med  och  bidra  till  att 
Lerum förblir en attraktiv kommun att bo 
i, säger vd Ulla Hamnlund-Eriksson.

Förbo, med totalt 5 000 lägenheter i Mölndal, 
Lerum, Härryda och Kungälv, fortsätter att 

utveckla framtidens hyresrättsboende. Förbo 
vill erbjuda möjligheter till ett gott liv med  
trivsamt boende. Hos Förbo har du naturen 
utanför dörren samtidigt som du aldrig är 
långt från staden. I Lerum satsar Förbo kraf-
tigt på att renovera fastighetsbeståndet med en 
uttalad miljöprofi l där inte minst fjärrvärme-
indragningar är viktiga.

I nära dialog med de boende
–  Inom Förbo verkar medarbetarna alltid 
nära de boende och ger utrymme för såväl ge-
menskap som individuella initiativ. Vi arbetar 
också med fl era referensgrupper bestående 
av hyresgäster. Ett viktigt redskap i dialogen 
med våra hyresgäster är också vår enkätun-
dersökning ”Nöjd Kund”, och vårt samarbete 
med de lokala hyrestgästföreningarna.

Bygger nya bostäder
Under 2006 kommer Förbo att börja bygga 
nya hyresrätter i såväl Höjden som i Norra 
Hallsås i Lerum. 

– Vi uppskattar samarbetet med Lerums 
kommun för att utveckla hyresrätten i kom-
munen. I storsatsningen i Norra Hallsås (ca 
300 lägenheter i första etappen), med höga 
energi- och miljöambitioner, är vi en av tre 
aktörer. Med hyresrätter, bostadsrätter och 
äganderätter inom samma bostadsområde un-
derlättas möjligheterna för de boende att fi nna 
en passande bostad.

Utveckling av områden
Exempel på andra bostadsområden där Förbo 
gör särskilda satsningar just nu är Björkedal i 
Floda samt fl era områden i Gråbo. Småhöga/
Grönbacka är ett exempel, där bland annat 
fjärrvärme dragits fram, nya tak har lagts och 
utemiljön förbättrats. I januari i år invigdes 
dessutom multihallen Förbohallen i Stenkul-
len. Tel: 031-746 50 00  •  Fax: 031-746 50 76  •  www.foerbo.se

Förbo fi nns där människor vill bo

Detta är Förbo:

Vill du ha infl ytande över ditt boende men 
slippa det egna husets ”måsten”? Vill du bo 
nära naturen eller t.o.m. ha egen trädgård? Hyr 
din framtid av Förbo.

Förbo är ett bostadsföretag och ägs gemen-
samt av Härryda, Mölndal, Lerum och Kung-
älv. Vi äger och hyr ut drygt 5000 bostäder i 
de fyra kommunerna. Förbo bildades 1966 
och det övergripande målet för företaget är att 
bidra till de fyra ägarkommunernas framgång 
genom att kunna erbjuda ett bra boende.

Vägen hem
Vårt uthyrningssystem, Vägen hem, gör det 
enkelt att söka lägenhet. Du samlar poäng – en 
per dag för varje dag du varit anmäld – och 
konkurrerar med hjälp av dessa om lägenhe-
terna du anmäler intresse för: ju mer poäng 
du har, desto större chans att få en lägenhet. 
Du bevakar själv enkelt vilka lägenheter som 
är lediga, antingen på www.foerbo eller via 
telefon.

BoKvar
För att kunna erbjuda ett bra boende för ännu 
fl er bygger vi nytt. När vi bygger vill vi skapa 
boenden med god tillgänglighet och fl exibi-
litet, där du vill och kan BoKvar. Med vårt 
BoKvar-koncept gör vi allt för att våra nöjda 
hyresgäster ska kunna bo kvar i våra attrak-
tiva bostadsområden.

”Ny exteriör, ny kulör, ny miljövänlig 
värme”. Så lyder budskapet när Förbo 
storsatsar på Småhöga/ Grönbacka i 
Gråbo – ett av Förbos alla attraktiva 
områden i Lerums kommun. 
På bilden Förbovärd Karin Lottkärr.


