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Marita  Aronson (fp) är sedan i höstas 
ny ordförande för Näringslivsutskot-
tet i Mölndals stad. Efter en mandat-
period i riksdagen är hon åter redo 
att ta sig an kommunpolitiken – en 
bana som påbörjades vid Bengt Wes-
terbergs rekordval 1985.

– Till min professors förtret avbröt jag min 
forskning på 80-talet efter det att jag dok-
torerat. Men min utbildning som neuropsy-

kolog har jag alltid haft nytta av som 
politiker.

– Vad har fått dig att stanna inom po-
litiken?

– Det ska erkännas – politiken är som ett 
gift. Det är oerhört roligt att vara med 
och påverka samhällsutvecklingen.

– I 17 år var du ett känt politikeran-
sikte i Mölndal, bland annat som kom-
munalråd i majoritet och opposition. 
Vad tar du med dig efter dina fyra år 
i riksdagen?

– I riksdagen har jag suttit i såväl social-
utskottet som finans- och utbildningsut-
skottet. Under min tidigare tid i Mölndal 
har jag varit med i kommunstyrelsens 

övriga utskott men ej 
i näringslivsutskottet, 
så det ska bli lite nytt 
och spännande. Jag ser 
att näringslivsfrågor 
hänger intimt samman 
med andra områden, 

inte minst med utbildningsfrågorna.

– Vad är din ambition som närings-
livsutskottets ordförande de närmaste 

fyra åren?

– Som Folkpartist är det stimulerande att vi 
nu har en borgerlig majoritet i riksdagen och 
i Mölndal. Vår handlingsplan är att försöka 
förverkliga regeringens näringslivspolitik här 
i staden. Det är trots allt ute i kommuner och 
städer som människorna bor och arbetar och 
företagen verkar. 

– Hur ska det göras?

Ny näringslivspolitik ut i verkligheten
– Jag vet att Mölndals stads näringslivsenhet 
redan idag gör ett mycket gott jobb för att 
skapa bra förutsättningar för ett gynnsamt 
näringslivsklimat i Mölndal. Det visar även 
Svenskt Näringslivs ranking sedan flera år 
tillbaka. Vi har exempelvis en arbetsinpend-
ling på cirka 5000 personer dagligen. Jag tror 
att intern dialog, inom organisationen, och 
extern dialog, med det lokala näringslivet, 
är avgörande för att beslutsgången inom den 
kommunala förvaltningen ska bli så effektiv 
som möjligt. Vårt arbete måste vara anpas-
sat till företagens behov och den verklighet 
de verkar i. Sedan tycker jag att Mölndal kan 
bli ännu bättre på att anpassa våra gymna-
sie- och eftergymnasiala utbildningar efter 
den näringslivsprofil vi har i Mölndal. Det är 
alldeles för få som läser teknik och naturve-
tenskapliga ämnen. Det behövs även ett bättre 
samarbete mellan näringsliv och skola.

– Hur ser du på Mölndals roll i regionen?

– Det är viktigt att vi samverkar i regionen. 
Göteborgsregionen har ett starkt varumärke. 
Sedan är det upp till oss att tydliggöra vad 
Mölndal står för. Jag sitter för närvarande i 
Business Region Göteborgs styrelse, så där 
gäller det att se till regionens bästa.

– Till sist, är du själv egen företagare?

– Numera har jag just gått in i pensionsåldern. 
Jag har haft ett eget företag som jag avveck-
lat. Mina föräldrar hade var sitt företag men 
själv har jag mestadels jobbat i offentlig verk-
samhet. Mina barn har dock startat eget, det 
ligger väl i blodet, smålänning som jag är från 
början.  
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Nu skjuter Mölndal i höjdenFlera miljarder investeras i Mölndals Centrum

Molièrekomedi på Gunnebo i sommar 

Ulf Karlssoninspirerar i Mölndal

Mölndalsanda i stadshuset

Ulf Karlsson, f.d. förbundskapten för det 

svenska friidrottslandslaget, numera 

gästprofessor på Idrottshögskolan.

Mölndals kommunstyrelses vice ordförande 

Patrik Karlsson (s) och kommunstyrelsens 

ordförande Hans Bergfelt (m). 
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Husvärden AB stärker företagsparken 
Krokslätts Fabriker med ett helt nytt 
kontorshus. Arkitekt: Wingårdh Arki-
tektkontor. Första spadtag: måndag 5 
mars.

Husvärden har låtit Wingårdh rita ett transpa-
rent och luftigt fyravånings kontorshus som 
väl speglar Krokslätts Fabrikers övriga kul-
turminnesmärkta fastigheter.

– Kontorshuset i tegel, glas och vita inslag 
passar mycket väl in i Krokslätts Fabriker stil 
samtidigt som det får en egen intressant ka-
raktär. Redan nu, genom det kontaktnät vi har, 
märker vi ett stort intresset för att flytta in i 
huset, säger Lennart Larsson, vd Husvärden.

Efter hyresgästernas önskemål
Med fönster från golv till tak och en planlös-
ning med basfunktionerna (hiss, trapphus, 
toaletter, kök m.m.) i mittkärnan på varje 
våningsplan kan Husvärden erbjuda en kon-
torsmiljö med mesta möjliga flexibilitet och 
ljusinsläpp.

– Kontorshuset, på totalt 2 600 kvadratme-
ter, medger såväl cellkontor som öppna land-
skap. Här kan hyresgästerna skräddarsy sina 
lokaler och uppnå mest möjliga yteffektivitet 
beroende på verksamhetens art. På så sätt kan 
vi erbjuda moderna fräscha lokaler kombine-
rat med mindre hyreskostnaden per anställd.

Solaltan och konstnärlig utsmyckning
Genom att knyta ihop en tidigare verkstads-
fastighet, som nyrenoveras, till det nya kon-
torshuset kan alla tekniska installationer, som 
fjärrvärme, sprinkler, fläktrum med mera, 
frikopplas kontorshuset. 

– Därför kan vi bland annat erbjuda en här-
lig solaltan på taket för huset hyresgäster. Vi 
lägger även stor möda på att skapa en tillta-
lande och vacker entré.

Inflyttning våren 2008
Måndag 5 mars sätts första spadtaget i mar-
ken, till våren 2008 kan de nya hyresgästerna 
flytta in i Krokslätts Fabriker, som kontinu-
erligt utvecklas i takt med att allt fler företag 
och myndigheter etablerar sig.

– Just nu pågår även byggnation av en ny 
restaurang i nyrenoverad fastighet inne på 
gården som står klar senare i vår. Vi kommer 
även till sommaren att bygga ett nytt p-däck 
som ger ytterligare 100 parkeringsplatser, 
bekräftar projekt- och fastighetsutvecklare 
Lage Persson.

Krokslätts Fabriker 
utvecklas med ett nytt 
kontorshus vilket ger 

fler möjlighet att flytta 
till ett lika charmigt 
som strategiskt och 
centralt läge längs 

evenemangsstråkets 
förlängning vid 

Göteborgsvägen i 
Mölndal. 

Illustration Wingårdh 
Arkitektkontor.

Nytt kontorshus i Krokslätts Fabriker
   Därför kan vi bland 
annat erbjuda en härlig 
solaltan på taket 
för huset hyresgäster. 
Vi lägger även stor möda 
på att skapa en tilltalande 
och vacker entré”

Intresserad?

Kontakta:

Lars Carlsson tel: 031-67 87 01
Caroline Skartind tel: 031-67 87 03
Lage Persson tel: 031-67 87 12

”

Tel: 031- 67 87 00
www.husvarden.com


