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Tommy Björk
070-529 61 60

Mathias Mattsson
070-57 41 800

Magnus Johansson
0702-30 90 79

Verkstad tel/fax
0303-74 81 00

PARIDONS MÅLERI AB
tel 0303-74 65 35 • Älvängen

OBS! Nya öppettider
Öppet: tisdag-torsdag 16.00-18.00

Alla slags måleriarbeten utföres!
Mobil 0708-83 77 18. Reine.

Sprutmålning av köksluckor 
samt innedörrar m.m.

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56

Öppet: vard 9-17, torsdag kvällsöppet till 19
Sept-maj

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

V

OLVO-RENAULT SERVIC
E

AUKTORISERAD

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

Kapellv. 7, Älvängen
tel. 0303-74 63 55, 74 68 40

Vi utför elinstallationer
och reperationer
i nybyggnader
och industrier.

”Efterkontroll
bilprovning 2:or”
”Tvåårskontroll
färdskrivare”
”Axelinställningar”

4707/01
EN 45 004 (B, C)

• Lastbils
• Släpvagns
• Trailers
• Personbils

Reparation & Service
Skepplanda

industriområde
446 41 ÄLVÄNGEN

0303-33 83 36
www.gronnasautoservice.se

Hantverksguiden publiceras en gång 
i månaden. Klipp gärna ut och spar 
den – så har du numret när fönst-
ret måste bytas eller när strömmen 
plötsligt har försvunnit...

Utför transport- och schaktningsarbeten
Entreprenader

Säljer allt material till vägar och grunder

Tel. 0303-74 80 65  •  Älvängen

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk-
eliminering vid byte av limmad framruta

Vi utför allt inom branschen t ex
 • TAKLÄGGNING
 • STUPRÄNNOR
 • LISTBESLAG
 • HELBESLAGNING AV
        SKORSTENAR m.m.

NYTT KÖK MÅSTE INTE 
KOSTA SKJORTAN!

Tillverkning av utbytesluckor.
Renovering av gamla luckor och innedörrar. 

Dekorfräsning. Sprutmålning möbler.

MICKES KÖKSMAKERI
0302-438 01

ÄLVÄNGENS BYGG
nybyggnad, ombyggnad

tillbyggnad

Martin Olsson
0705-33 82 81

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Balltorp 218 • Kontor 0520-66 21 50 • Mobil 0707-73 26 61

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Jag lagar och klär om 
dina möbler!

✓stolsitsar
✓fåtöljer
✓soff or
✓båtdynor
✓kapellagning

Jag säljer även möbeltyger!

DAGS ATT BYTA 
FÖNSTER?

Ring för kostnadsfri konsultation
0739-85 24 77 eller 0520-66 14 25 (kväll)

Efterkontroll
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

Halvera din 
värmekostnad...

• Pelletsbrännare
• Pelletspannor
• Solfångare

Proffs på 
pellets!

0303-33 82 45

På förra måndagens sam-
manträde med kommunfull-
mäktige fick Nya Moderaterna 
i Ale svar på den motion som 
lämnats in om att företagen 
Three West AB och Legosvets 
AB skulle hållas skadelösa med 
anledning av att Nols Fastighe-
ter sagt upp deras lokaler.

Det fördes en ganska frän 
debatt mellan de politiska 

blocken där socialdemokrater-
na ansåg sig ha en gratis lös-
ning på gång. Den borgerliga 
delen ville att kommunen skulle 
betala företagarna för de flytt-
ningskostnader som uppstått. 
Jan Skog var den politiker som 
agerade fränast i debatten, gott 

stödd av de andra partierna.
Det framkom ganska tyd-

ligt att ledamöterna och kom-
munens tjänstemän varit rejält 
förda bakom ljuset. Det märk-
tes tydligt när flera talare sväng-
de sig som ormar för att kunna 
hålla sig till ämnet. Men ingen 

vill be om förlåtelse för det in-
träffade!

Enligt den situation som 
uppkommit, har det gått så 
långt att det inget finns att 
göra. Vi från Företagarna Ale 
som dragit upp frågan känner 
ett misslyckande, men debatten 

har inte uteblivit.
Vår fråga: Hur skall vi få 

nya företag att flytta till Ale 
kommun? Ja, ett är säkert. 
Dåliga rykten sprider sig ome-
delbart och goda rykten tar 
längre tid att förverkliga.

Den vision som Företagarna 

Ale presenterade 2005 som Ale 
kommuns politiker och tjänste-
män mottog på ett föredömligt 
sätt. De tankarna om företagan-
de i vår vision verkar vara helt 
bortblåst. Den kanske behöver 
tas fram och läsas på nytt. Våra 
tankar om ett företagsamt Ale 
är värda att ta till sig.

Företagarna Ale
Bengt Englund, ordförande

Företagarnas vision som bortblåst


