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I skrivande stund närmar vi oss snabbt nyår-
safton då det gamla året ska summeras och 
det nya året förväntansfullt väntas in. För 
Lilla Edets kommun blir årsskiftet symbol-
iskt då flera stora projekt färdigställs. Det 
kommer medverka till att utveckla och öka 
attraktionskraften i Lilla Edets kommun. 
 
Efter årtionden av planering är en av de 
största investeringarna någonsin inom Lilla 
Edets kommun färdig. Det är investeringen 
i motorväg och 
dubbelspårig järn-
väg mellan Göte-
borg och Trollhät-
tan som invigs i 
december.  
   Det ger kraftigt 
förbättrade kom-
munikationer för de som bor och verkar inom 
Lilla Edets kommun.    
   Vi får en ny tågstation i Lödöse där vi reser 
till och från Göteborg på drygt 20 minuter. 

För att fler ska kunna verka och bo i Lödöse 
med närheten till såväl storstadens utbud och 
naturens stillhet färdigställs en fördjupad 
översiktsplan för Lödöse nästa år. Målet med 
planen är att skapa möjligheter för minst 
3 000 nya invånare. Redan nu finns färdig-
planerade områden där bostäder växer fram 
i vacker miljö.

Sedan flera år har en efterlängtad utveck-
ling och försköning av Lilla Edets centrum 
pågått. Folkets Hus har moderniserats och 
blivit en plats för kultur och möten. Vårdcen-
tral, folktandvård, apotek och kommunhus 
finns samlat på en plats. Under våren 2013 
färdigsälls nya kvarter i centrum med 50 
nya hyreslägenheter och affärslokaler där 
bland annat en livsmedelsbutik planerar att 

etablera sig. I samband med detta görs vägar 
och trottoarer om i centrum vilket ger en 
trevligare och tryggare utemiljö för alla som 
vistas där. 

Det pågår ett handelsutvecklingsarbete där 
såväl handlare som fastighetsägare och kom-
munen medverkar. Syftet är att öka handeln, 
få kommuninvånare och besökare att handla 
i våra lokala butiker i en trevlig miljö. För att 
lyckas har kommunen, fastighetsägare och 

handlare ett delat ansvar för 
de insatser som måste göras. 
Ett resultat av detta arbete var 
den blomsterutsmyckning som 
gjordes i somras.  Ett trevligt 
inslag i centrummiljön som vi 
gör om till sommaren igen.

Med de stora förändringar som nu sker inom 
Lilla Edets kommun är jag övertygad om att 
kommunen kommer utvecklas till en attrak-
tiv och modern förort med närhet och goda 
kommunikationer till Göteborg och Trollhättan. 
Men också med närhet till naturupplevels-
er, hav och sjöar, kort sagt ett ställe 
att leva och bo i.

LEDARE

Stora förändringar sker inom Lilla Edets kommun Lilla Edets 
visionstidning 
en tidning om Lilla Edets 
kommun
Frågor om det redaktionella innehållet 
besvaras av:
Monica Skorupa, tel: 0520-65 9515
E-post: monica.skorupa@lillaedet.se

Ännu en tidning frånJohan Fritz
kommunchef

johan.fritz@lillaedet.se

Sveriges bästa återförsäljare
Stendahls Bil är ett familjeföretag som 
funnits i Lilla Edet sedan 1955. Idag 
har företaget 54 anställda och finns i 
både Lilla Edet och Stenungsund. 
   Företaget växer hela tiden, under 
förra året anställdes 18 personer.

Förändringens vindar blåser över Stendahls 
Bil. Familjeföretaget sedan generationer till-
baka, ägs fortfarande av Åke Stendahl, men 
sedan två år tillbaka, har en ny och extern vd 
tillträtt, Kenny Hansson. 
   Kenny har en lång och bred arbetslivser-
farenhet. Han började som bilmekaniker och 
servicetekniker för att sedan gå vidare till 
chefsjobb hos Bilia innan han blev egenföre-
tagare och konsult. Kennys profil är ”positivt 
kaxig” och det genomsyrar hans ledarskap.
   – I området känner alla till Stendahls Bil, 
säger Kenny. Men vi vill också att kunderna 
ska känna till att vi är Sveriges bästa Volvo/
Renault handlare i kundnöjdhet, allt enligt 
kundens svar i en kundundersökning som 
görs kontinuerligt över hela landet. Och 
självklart ska vi internt på Stendahls Bil 
sträcka på oss och vara väldigt stolta.
   – Det krävs en klar och uttalad kundfilosofi 
och även personalfilosofi för att ligga på den-
na höga nivå och det är detta som Stendahls 
Bil har infört och förankrat med all personal. 
Allt vi gör är utifrån kunden i centrum.

Överlevare
– Trots lågkonjunkturer har Stendahls Bil 
överlevt och står för tillväxt, säger Kenny. 
Företaget ökar och det visar att vi har bra per-
sonal.  Vi har 54 anställda, de flesta arbetar 
här i Lilla Edet, men Stendahls finns också 
i Stenungsund. Under 2011 anställde vi 18 
personer. Varje år säljs 1 500 bilar, både nya 
och begagnade och företagets omsättning är 
cirka trehundra miljoner kronor.

Mekanikern sköter sig själv
Stendahls Bil har en personlig service-
tekniker-organisation (PST).  
   – Det innebär att en mekaniker sköter allt 
själv. Han tar emot bokningen av en bil, bo-
kar in dag och tid när kunden kan hämta den 
och tar också betalt av kunden. Anledningen 
till att man valt PST är för att stärka relati-
onen med kunden, slippa mellanhänder och 

att kundkommunikationen sker direkt med 
PST.
   – På Stendahls Bil har vi förbättrat proces-
ser och rutiner, allt för att vi ska bli smidig-
are för kunden. För att få så här höga kund-
värden, måsten man ha en fantastisk personal 
– och det är just det som Stendahls Bil har.
   – Vi kommer att fortsätta att förbättra oss 
och ska alltid ha 200 procent fokus på våra 

kunder! avslutar Kenny Hansson.

Brovägen 20 • 463 30 LILLA EDET
Tel. 0520-49 40 90

www.stendahlsbil.se

Stendahls Bil i Lilla Edet är än idag ett familjeföretag och har 54 hängivna medarbetare.
På bilden saknas Ingela Andersson som har jobbat som bilförsäljare sedan 1993. Vd Kenny Hansson
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