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När kommuntidningen träffar 
näringslivsansvarige Anders 
Rydell har han precis fått 
uppgiften om att ett nytt före-
tag registrerats i kommunen. 
Ännu ett.

– Det är positivt. Det startas 
sammanlagt ett 25-tal nya fö-

retag i kommunen i år. Man 
ska komma ihåg att nästan  
alla nya företag startas av en 
person.

Annars är bilden av Surahammars 
näringslivsstruktur unik. Den 
domineras av ett fåtal stora arbets-

Positiva signaler i skyn. Byggkranar i Surahammar betyder framtidstro 
vilket gillas av Anders Rydell, näringslivsansvarig i kommunen. 

platser som har det gemensamt att 
de har utländska ägare. En nyligen 
framtagen rapport visar att 67 pro-
cent av företagen i Surahammar är 
utlandsägda – mest i landet.

– Det är ingen nackdel. Det är po-
sitivt att utländskt kapital investerar 
muskler i svensk industritradition 
med kunnig och lojal arbetskraft. I 
Surahammar erhåller man även ett 
strategiskt läge i Mälardalsregionen 
med goda kommunikationer.

Träffar regelbundet företagen
Anders Rydell, som varit närings-
livsansvarig i tio 
år, är övertygad 
om att en god och 
uppriktig dialog 
mellan företagarna 
och kommunled-
ning är oerhört 
viktig. Därför har 
man från kommu-
nens sida ytterli-
gare strukturerat 
upp studiebesöken 
ute bland företa-
gen. I höst ska tolv 
företag besökas.

– Jag tror mer 
på att få de företag 
som fi nns inom kommungränsen att 
trivas, än att jag ska ut och ragga 
nya företag. 

Tillsammans med kanslichef 
Frank Pfeiler och kommunstyrel-
sens ordförande Anders Tollin gör 
man, i förväg inplanerade, besök 
där företagens platsledning och 
kommunledningen utbyter infor-
mation.

– Vi är noga med att förvissa oss 
om att företagen blir korrekt och 
snabbt bemötta vid exempelvis mil-
jö- och bygglovsärenden. Dessutom 
är vi intresserade av hur företagen 
ser på framtiden. Vi kan bland an-
nat informera om att kommunens 
ekonomi nu är i balans.

Storföretagsnätverk
Från de större företagen har det 
bland annat kommit fram infor-
mation om att man vill skapa ett 
nätverk av storföretag i Suraham-
mar för att se över om man kan nå 

synergieffekter vid 
framför allt gemen-
samma inköp. Det 
kan gälla exempelvis 
energi. Inledningsvis 
har parterna även 
diskuterat om lokala 
leverantörer skulle 
kunna gynnas. 

– Ett bra initiativ, 
där vi kommer att gå 
ut med en kallelse för 
en gemensam träff 
i januari. Det här är 
något som företagen 
ska driva själva, men 
vi är gärna med och 

drar igång nätverket. Det är gläd-
jande om storföretagen känner stark 
tillhörighet till orten.

Tomter och lokaler fi nns
Anders ser positiva tecken i skyn. 
Bokstavligen.

– Jag ser det som positiva tecken 
när jag ser byggkranar. Det tyder på 
framtidstro och det gör mig glad. 

Det har inte varit överskott av den 
varan det senaste decenniet, men nu 
ser vi dem igen och det planeras för 
fl er nya bostäder. Det är viktigt för 
vi måste kunna erbjuda bra boende-
former för nyinfl yttade.

Plan, bygg och miljökontoret job-
bar med att ta fram detaljplanelagda 
tomter, färdiga att exploatera. 

– Vi har bland annat 63 000 kva-
dratmeter stor tomt vid Odonvägen 
vid infarten till Sura, mitt emot OK-
macken, för näringsverksamhet. En 
god framförhållning den dagen ett 
företag vill etablera sig på orten är 
en förutsättning. Vi har också koll 
på vilka lediga lokaler det fi nns i 
kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade 
den 17 oktober om att anta en ny 
detaljplan för en del av Området vid 
Odonvägen. 

Fakta:

Kommunens näringslivsenhet 
ska stödja redan etablerade 
företag och välkomna utifrån 
kommande företag i deras 
etablering. 

Man ska erbjuda rådgivning 
till dem som önskar starta före-
tag liksom nyföretagare. 

Dessutom ska man vara be-
hjälplig i nätverksbyggande och 
i att ta fram ny etableringsmark 
och bevaka hur situationen ser 
ut vad gäller lediga lokaler. 

Det är 
positivt att 
utländskt kapital 
investerar 
muskler i svensk 
industritradition 
med kunnig och 
lojal arbetskraft

   Det är 
positivt att ”

Näringslivsarbete på bred front

Vid sommarens Suradagar genom-
förde de folkvalda politikerna en 
enkätundersökning om vad Suraham-
marsborna tycker i olika frågor.

– Det mest positiva var att de fl esta 
verkar trivas väldigt bra i kommunen, 
säger Olle Thorell, kommunstyrelsens 
vice ordförande.

Vid årets Suradagar i början av juli delade 
de folkvalda politikerna ut enkäter till besö-
karna. Syftet var att 
få mer information 
om hur Suraham-
marsborna trivs i sin 
kommun och att få 
lite nya intryck om 
vad som kunde göras 
bättre – en termometer 
i folkmyllret om hur 
diskussionen förs ute 
i stugorna.

– Enkäten är helt 
ovetenskaplig och ska 
tas för vad den är. Men 
vi analyserar resulta-
ten och försökte se till att vi fi ck en bra sprid-
ning av män och kvinnor i olika åldrar. Med 
enkäten i handen fi ck vi politiker framför allt 
ett gott skäl till att börja prata med folk på ga-
tan under avslappnade former. Det är viktigt 
att den dialogen fi nns.  

Närheten, lugnet, vännerna
Totalt fi ck politikerna in cirka 150 svar. Det 
kanske mest anmärkningsvärda var att det ge-
nomsnittliga svaret på en tiogradig skala på frå-
gan ”Hur trivs du i Surahammar?” blev 7,98.

Närhet till allt är ett vanligt svar om man frågar Surahammarsborna själva om vad de uppskat-
tar med hemorten. Även om hockeyhallen har en central plats – framför allt för unga killar - så 
växer intresset för den nya folksporten golf. Bild från Mossfallets golfbana. 

På frågan om varför man fl yttade till kom-
munen alternativt bor kvar här, uppskattade 
majoriteten närheten, lugnet och vännerna.

– Det bekräftar bilden av Surahammar där 
man känner sig hemma och där det sociala 
nätverket är stort och gediget.

Bäst och sämst?
Där medborgarna hade möjlighet att själv 
skriva dit synpunkter om det bästa, respektive 
det sämsta med Surahammar så återkommer 

svar som ”Det är lugnt 
och man känner sig 
trygg”,  ”Det mesta fi nns 
på lagom avstånd” och 
”Alla mina kompisar 
bor här”.

Det som suraborna 
hade mest negativt att 
säga om var framför allt 
affärsutbudet, centrums 
oattraktiva tillstånd och 
det begränsade fritidsut-
budet för unga männis-
kor som inte idrottar. 

Svårt att prioritera
På frågan ”Vilket av följande områden tycker 
du är viktigast att satsa på i framtiden?” var 
svarsbilden lika spridd som de åtta svarsal-
ternativen. 

De fl esta vill vi ha fl er lärare i grundskolan, 
bättre kvalitet på äldreomsorgen, mer stöd till 
föreningslivet och lägre skatt. Samtidigt.

– Underlaget är för litet för att se några ten-
denser, snarare verkar det så om man tvingas 
välja att prioritera en sak så blir det svårt. 

Surahammarsborna 
trivs enligt ny enkät

  Med enkäten i 
handen fi ck vi politiker 
framför allt ett gott skäl 
till att börja prata med folk 
på gatan under avslappnade 
former. Det är viktigt att den 
dialogen fi nns

  Med enkäten i 
handen fi ck vi politiker ”


