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 Borta bra men hemma bäst?
Nu är det dags för det femte
seminariet i serien Forum För
Förnyelse och Framtid i Fyrbodal,
som arrangeras av Högskolan Väst,
Innovatum, Vänersborgs kommun
och Trollhättans Stad. Temat är
”Internationella kontakter och
utblickar stärker lokala företag”. Vi
bjuder på frukost med internationell
touch från kl 08.15. Seminariet är
kostnadsfritt men antal platser är
begränsat.
Dag och tid: Onsdag 10 juni, kl
09.00-12.00. Plats: Högskolan Väst,
Entré AIL, Trollhättan. Anmälan
senast torsdag 4 juni på
www.innovatum.se/ffff.
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SAMVERKAN GER BÄTTRE STALLBACKA. Trollhättans Stads Gatu- och parkchef
Elisabeth Linderoth och Bill Alveros som är ordförande i Stallbacka företagarförening
har tagit ett gemensamt grepp för att fräscha upp det gamla industriområdet som idag
inhyser 160 företag.

Det blåser nya vindar på Stallbacka
– företagarförening och uppfräschning av området
Stallbacka var en gång i tiden Sveriges näst största industriområde. Men i takt med att
svensk industri, och inte minst Saab haft bekymmer, så har också området under
Stallbackabron hamnat i skymundan.
Men nu blåser det nya vindar! För ett knappt år sedan bildades en företagarförening
som idag har 50-talet medlemmar och nyligen har man tillsammans med Trollhättans
Stad inlett en rejäl uppfräschning av grönområden och omgivningar samt i anslutning
till vägar.
– Det känns som att något bra är på gång. Totalt finns det 160 företag på området
och långt ifrån allt handlar om industri. Här finns både mindre företag och
enmansföretagare som är verksamma inom både handel och tjänstesektorn,
konstaterar företagarföreningens ordförande och fastighetsägaren Bill Alveros.
Fler företag är enligt Alveros intresserade av att etablera sig på Stallbacka, men Bill
Alveros och hans företagarförening har konstaterat att nivån på området behöver
höjas. Stallbacka ska helt enkelt bli trevligare och fräschare, både för befintliga och
nya företag.
– Vi har dragit igång ett ganska omfattande program som betyder att vi höjer nivån
på det mesta. Det handlar om allt från gallring av skogspartier till röjning av vass,
fixning av gräsytor och grönområden i anslutning till refuger och vägar. Vi håller
med om att det finns förbättringsområden och tar nu ett rejält tag kring detta,
konstaterar Elisabeth Linderoth som är Gatu- och parkchef i Trollhättans Stad.
Ett grepp som Bill Alveros tror kommer öka intresset för att etablera sig på Stallbacka
och i Trollhättan.
– Stallbacka ligger fortfarande strategiskt viktigt med omedelbar närhet till bland
annat GKN, Nevs och Parker. Det ligger också bra till med omedelbar närhet till
flygplatsen och E45. Den närmsta tiden kommer fokus att ligga på att expandera,
både företagarföreningen och antalet företag i området. Idag är det omkring 160
företag inom Stallbacka, men vi kan definitivt växa, hälsar Bill Alveros.

 Kongresser till Trollhättan!
Det strategiska och mycket
spännande arbetet med att attrahera
konferenser och kongresser till vår
stad fortsätter och ett antal
organisationer har nu valt att
förlägga årsmöten och stämmor till
Trollhättan 2016. Klara kongresser är
Friskis&Svettis årsstämma,
Kammarmusikförbundets årsmöte,
SERN General Assembly, Svenska
Roddförbundets årsmöte, Svensk
Fjärrvärmes årsmöte och
Årsstämman för Sveriges Regionala
Flygplatser. Vi hälsar samtliga
deltagare varmt välkomna till
Trollhättan!
 Ger ditt företag kraft
Omställningskontoret är ett
samarbete mellan 18 kommuner i
tillväxtzonen mellan Göteborg och
Oslo. Genom att erbjuda tjänster
inom neutral finansieringsrådgivning,
ägarskiften i små företag och
företagsetablering bidrar
Omställningskontoret till ett växande
näringsliv och fler jobb. Läs mer på
www.omstallningskontoret.se eller
kontakta Näringslivsenheten.
 Ingång till företagarföreningar
I Trollhättan finns sju
företagarföreningar på våra industrioch handelsområden.
Namn på respektive ordförande:
Hojum: Brita-Kajsa Lindström,
Skogstorpa: Johan Carlén,
Stallbacka: Bill Alveros, Innovatum:
Ann Uggla Flodin, City Trollhättan:
Urban Blom, Överby: Marie
Newsome, Företagarna: Petra
Arlebo.
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