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Regionens bilister 
på bronsplats
I N F R A S T R U K T U R :  Västra Götaland hamnar på 
en tredjeplats när Circle K rankar hur bilister 
i olika län påverkar klimatet. På första plats 
hamnar Östergötland följt av Stockholm. 
I rankingen ingår andelen nyregistrerade 
miljöbilar, bilarnas bensin- och dieselför-
brukning och hur lång den genomsnittliga 
körsträckan är. I landet som helhet minskar 
den genomsnittliga drivmedelsförbrukningen 
samtidigt som körsträckorna ökar.

Tvågradersmålet 
är förödande

F O R S K N I N G :  Deliang 
Chen, professor vid 
Göteborgs univer-
sitet, har deltagit i 
ett internationellt 
forskningssamar-
bete som påvisar 
vikten av att sänka 
målet för den globa-
la uppvärmningen 
från nuvarande 2,0 
grader till 1,5 gra-
der. I den nyligen 
publicerade artikeln 
Nature Climate 

Change skriver forskar gruppen att sänkning-
en är nödvändig för att bland annat undvika 
ökad ökenspridning. 

– Att vi i nuläget befinner oss cirka 0,85°C 
över den förindustriella nivån illustrerar väl 
hur snabbt den globala uppvärmningen fak-
tiskt sker, säger Deliang Chen.

Ntex satsar på  
logistik i England
F Ö R E T A G A N D E :  Transport- och logistikföre-
taget Ntex i Göteborg köper brittiska 
Imming ham Transport. Motivet till affären är 
att Ntex vill stärka sin position i England som 
är en stor och viktig marknad för bolaget. 
Företaget vill nu jobba upp en egen logistik-
apparat i England. I Immingham ligger även 
Ntex engelska huvudkontor. Någon köpe-
skilling har inte offentliggjorts.

5 ledare med 
höga villapriser

Vi listar chefer för kommuner i 
Västra Götalandsregionen som 
har haft de största ökningarna av 
villapriser under de senaste tio 
åren.

1. PER BÄCKMAN
■■ Kommundirektör, Partille kommun 100 

procent.

2. EVA HESSMAN
■■ Stadsdirektör, Göteborgs kommun 84 pro-

cent.

3. HÅKAN PETTERSSON
■■ Kommundirektör, Lerums kommun 83 

procent.

4. HÅKAN AHLSTRÖM
■■ Stadsdirektör, Mölndals kommun 81 pro-

cent.

5. PETER LÖNN
■■ Kommundirektör, Härryda kommun 79 

procent.
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Så många aktiebolag i Västra Götaland gick i 
graven i fjol, en minskning med fyra procent 
jämfört med föregående år. Det visar statistik 
från Creditsafe. För hela riket var antalet 
konkursade aktiebolag 5574 stycken, en ök-
ning med tre procent jämfört med 2016.

Hört & hänt
R E K R Y T E R I N G  1 :  Göteborgsbaserade Insi-
derfonder har utsett en ny vd. Det är Karin 
Lidén som efterträder Erik Lidén. Fonderna 
har en förvaltning som baseras på insynsper-
soners affärer.
R E K R Y T E R I N G  2 : 
Daniel Condins har 
rekryterats som 
försäljningschef på 
Göteborgs företaget 
Data Nova. Han 
kommer närmast 
från en tjänst som 
area sales director 
Nordics på Port 
Europe.
B I L M A R K N A D :  I fjol 
blev Mercedes störst på lyx- och premium-
marknaden för bilar i Göteborg. Enligt bola-
get är målet nu att bli störst inom segmentet 
i hela Sverige.
M A T M A R K N A D :  Årstiderna, som bland annat 
säljer ekologiska matkassar, har öppnat verk-
samhet i Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, 
Alingsås och Vårgårda. I Västra Götaland har 
företaget tidigare etablerat sig i Borås.
A S Y L A N S Ö K N I N G A R :  Totalt sökte 25 666 
personer asyl i Sverige under 2017, vilket är 
3 273 färre än föregående år. De vanligaste 
nationaliteterna bland de asylsökande var 
syrier, irakier och eritreaner.

Fler gjorde 
rutavdrag  
i regionen
S K A T T E S T A T I S T I K :  Rutavdragen 
i Västra Göta land uppgick i 
fjol till 646 miljoner 
kronor, vilket 
innebär en 
omsättnings-
ökning med 27 
procent jämfört med föregående 
år. I antal avdrag är ökningen 24 
procent. Det framgår av Skatte-
verkets statistik. För Sverige totalt 
gjordes rutavdrag för 9,3 miljar-
der kronor, vilket är en 25-pro-
centig ökning jämfört med 2016. 
Antal köpare var 892 000, en ök-
ning med 165 000.

Få prioriterar att 
minska matsvinn
L I V S M E D E L :  Matsmarts kunder minskade 
matsvinnet i fjol och räddade mer än 2 000 
ton mat från att slängas. Det skriver före-
taget i ett pressmeddelande. Av Sveriges 
kommuner hamnade Göteborg på en blygsam 
252:a plats. 

Den räddade maten i Göteborg mätt i ton 
uppgick till 88,7 ton. Utslaget per invånare 
blev det 0,16 kilo. Det betyder enligt Mat-
smart att 410 kvadratmeter is i Arktis har 
räddats. Beräkningen bygger på att ett ton 
mat orsakar 1,54 ton koldioxidutsläpp.

”Våra svenska kunder 
visar att det är Volvo 
som gäller.”

Vd:n för Volvo Car Sverige i ett press-
meddelande. Företagets modeller hamnade på 

första, andra, fjärde och sjätte plats på listan 
över de mest sålda bilmodellerna i Sverige 

2017 enligt Bil Swedens statistik. Totalt sålde 
Volvo Cars 75 506 bilar i Sverige. Den mest 

populära modellen var XC60.

Lokaler ska bli  
hyreslägenheter
B O S T A D S M A R K N A D :  Bostadsbolaget Willhem 
har börjat att konvertera lokaler till bostäder 
vid Väderlekstorget i Biskopsgården. Det 
betyder att 23 nya hyreslägenheter väntas 
stå klara för inflyttning till sommaren. Det 
handlar om lägenheter i storlekarna ettor till 
treor. Enligt Pia Hjalmarsson, projektutveck-
lare på bostadsbolaget, är små lägenheter en 
bristvara i området.

Inet breddar  
filmproduktion
F Ö R E T A G A N D E :  Inet satsar på att producera 
mer film. Företaget bygger därför två nya 
studior vid huvudkontoret i Göteborg. Sats-
ningen är bred och omfattar guider, livesänd-
ningar och aktuella tekniknyheter. ”Video 
är ett format vi vet uppskattas och som ger 
möjligheter att bättre interagera med våra 
kunder och ta del av deras insikter och feed-
back”, säger Johan Wahlberg, bolagets mark-
nads- och försäljningschef.

OROAD. Deliang Chen 
konstaterar att det rå-
dande målet för global 
uppvärmning behöver 
sänkas ytterligare.
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Swish! Och en hemlös slipper 
gå och lägga sig hungrig i natt.

Swisha till 900 44 41. Tack för att du gör Göteborg lite varmare. 


