
Det är knappt att jag tror mina ögon. 
Strax före presstopp anländer en 
cd-skiva redaktionen. Händelsen 

i sig är väl inte särskilt unik. Vi får mycket 
på cd. Annonsmaterial, bilder, texter, men 
det här... Självaste kungen och drottningen!

Det tar sin tid innan jag hinner stoppa 
in cd-skivan i datorn och på allvar titta på 
innehållet. Okej, jag har haft mycket med 
repslagarna att göra – jag vet att de är kre-
ativa och mästare på att nässla sig in lite 
var som helst –men det här! Nä, det trodde 
jag inte.

Vi är många företaga-
re som har fått ge vika 
för repslagarnas oslagba-
ra förmåga att övertyga 
om deras betydelse för 
hantverket, bygden och 
inte minst kommunen.

"Vi sätter Ale på 
kartan och det är viktigt 
inte minst för närings-
livet". Jodå, repslagarna vet hur saker och 
ting ska formuleras och den här gången 
fick vi minst sagt valuta för "pengarna". 
Mitt i mediabruset, som vanligt på en av 
de mest frekventerade platserna på kajen i 
London var repslagarna från Älvängen pla-
cerade när Ostinidiefararen Götheborg an-
mälde sin ankomst. Där stod de nu och 
talade med celebriteter som Pehr G Gyl-
lenhammar, kungen och drottningen, Gö-
teborgs starke man Göran Johansson (s) 
med flera. Aldrig mer ska deras förmåga 
för marknadsföring ifrågasättas... De vet 
hur en slipsten ska...

Plötsligt ringde telefonen på redak-
tionen.

"Du, han var riktigt trevlig. 
Kungen alltså" Det är Kurt Flodin som 
ringer. Jodå, visst hade våra repslagare tagit 
chansen att snacka med kungen och drott-
ningen också. Länge och väl. "Vi får väl se, 
han kanske tittar förbi en dag" säger Kurt 
nöjt. Snacka om att ha näsa för att hålla sig 
framme vid rätt tillfällen. Bättre ambassa-
dörer än dessa repslagare tror jag aldrig Ale 

kommun kommer att kunna få.
Skulle möjligen vara våra duktiga UF-

företag i Ale gymnasium som avlöser var-
andra med jämna mellanrum. I år var det 
fem tjejer som tagit fram en necessär som 
innehåller precis så mycket vätska som 
flygreglerna tillåter. Ingen dum idé, helt 
rätt i tiden, men frågan är om necessär 
överhuvudtaget tillhör framtiden. Hur som 
helst så hade jag äran att få fungera som 
deras mentor under projektet. Det är ett 
viktigt uppdrag som jag hoppas fler företa-
gare kan tänka sig att offra lite tid åt. Det 

tar inte särskilt många mi-
nuter och handlar mest 
om frågor som vi dagligen 
besvarar i vårt eget före-
tagande.

I fallet med Weekend-
kit handlade det mesta om 
marknadsföring, vilket 
det ofta gör när en idé 
ska säljas. Men du be-

höver inte vara en duktig marknadsföra-
re för att vara en framgångsrik entrepre-
nör. Jag tror knappt jag sett Rune Sporre 
på Surte Åkeri annonsera en enda gång, 
ändå är han nu i full färd att bygga ut Surte 
Hamn. Fantastiskt kul! Vem som har spor-
rat honom till sitt entreprenörskap vet jag 
ej, men jag vet att inspiration är viktigt och 
därför måste vi företagare släppa in skol-
ungdomar så långt det bara går. Vi måste 
låta dem få smak på entreprenörsandan. Att 
låta gymnasieelever driva så kallade UF-fö-
retag (utbildningsföretag) är en lysande idé, 
men vi kan slå två flugor på smällen genom 
att hjälpa till med coachning. Så bäste fö-
retagare, tveka inte när Ale 
gymnasium ringer och ber 
om fadderföretag eller men-
torer.
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

"Han var riktigt trevlig. 
Kungen alltså."

LO
PPMARKNADi Nödinge

Första infarten till Nödinge (fr Gbg)
Gula huset

Tor, fre, lör, sön 12-17
OBS! PÅSKVECKAN STÄNGT

ALE SLÖJDARE
Försäljning & Utställning

2 juni - 1 juli
Öppet alla dagar 11-18

Magasinet
Alfhems Kungsgård
(Ale Golfklubb Alvhem)

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13

Borttappat
En brun telefonbok, omslag i läder, är bort-
tappad någonstans i centrala Älvängen.
Om någon har tagit hand om denna får den 
gärna återlämnas till Alekurirens redaktion i 
Älvängen.

Tacksam!

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00

>> Vi är många företagare 
som har fått ge vika för 
repslagarnas oslagbara 

förmåga att övertyra om 
deras betydelse... <<


