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SURTE. Vårens sista 
frukostmöte avverka-
des förra fredagen.

Ett 25-tal morgon-
pigga företagare mötte 
upp på Hotel Surte.

– Att vi är inne i som-
marmånaden juni märks 
på det fina vädret, 
ironiserade näringslivs-
chef Jerry Brattåsen 
när han hälsade väl-
kommen.

Låt vara att regnet smattrade 
mot rutan, i övrigt fanns inga 
tunga moln över Frukostmö-
tet på Hotel Surte. Det prata-
des mest i positiva ordalag om 
den framtid som Ale går till 
mötes, inte minst med tanke 
på utbyggnaden av väg- och 
järnvägen. 

Kommundirektör Stig 
Fredriksson fick nöjet att 
inleda mötet genom att ge 
senaste nytt från kommun-
ledningen.

– Det händer mycket i Ale 
kommun. Som ni ser i Nö-
dinge har arbetet med nya 
vägutbyggnaden börjat ta 
fart och vi upplever ett re-
kordstort tryck på bostäder 
och verksamhetsmark. Jag 
kan också informera om att vi 
nått en uppgörelse med Väg-
verket, så att det blir en tra-
fikplats i Stora Viken vilket 
är positivt. Nu håller vi på att 
titta på trafiklösningar i norra 
Älvängen och en utveckling 
av Svenstorps handelsområ-
de, förklarade Stig Fredriks-
son och fortsatte:

– Det är också med glädje 
som vi kan konstatera att vi 
har en rekordlåg arbetslöshet 
i kommunen. Den öppna ar-
betslösheten är nu nere i 2,5 
procent.

Kenneth Krantz från 
Svenskt Näringsliv var nästa 
talare, han gav en fördjupad 
redogörelse till den nationel-
la rankingen av kommunernas 

företagsklimat. På årets lista 
hade Ale kommun tappat sju 
placeringar och halkat ner till 
plats 112.

– Detta är en attitydsun-
dersökning, vilket är viktigt 
att tänka på. Det finns inget 
som säger att något är rätt 
eller fel, betonade Kenneth 
Krantz som uppmanade till 
fortsatt dialog mellan kom-
munen och dess företagare.

Ny golfbana
Frukostmötet avslutades med 
att Graham Crisp, golfpro på 
Nödinge GK, fick möjlighet 
att med ord och bilder visa 
hur Ales andra golfbana tagit 
form.

– Vi har en av Västsveri-
ges absolut finaste banor och 
förfogar över Sveriges bästa 
greener. Det är klart att vi 
kommer att bygga nio hål till 
och därmed ska vi ha en 18-
hålsbana färdig 2009. Klubb-
huset, med restaurang och 

konferensmöjligheter, blir 
däremot klart redan nästa år, 
berättade Graham Crisp.

Jerry Brattåsen fick sista ordet 
när han svingade iväg ett tack 
för visat intresse och öns-
kade alla en skön och solig 
sommar.

Positiva tongångar på vårens 
sista frukostmöte

Kenneth Krantz från Svenskt 
Näringsliv gästföreläste på 
vårens sista frukostmöte.
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ÄLVÄNGEN. Renhåll-
ningen i Ale kommun 
har berikats med en ny 
sopbil.

Nyförvärvet, som pro-
filerats enligt kommu-
nens nya färgsättning, 
trafikerar Skepplanda 
ytterområde och till 
viss del även Älvängen.

– Vår nya sopbil har 
en så kallad Euro 4-
motor som reducerar 
utsläppen, säger ren-
hållningschef Lars-Olof 
Segerdahl.

Kommunens nya sopbil är 
en Volvo FL på 240 hästkraf-
ter med komprimator från 
Norba. Kostnaden för fordo-
net uppgår till 1,3 miljoner 
kronor, men så har den också 
all den tekniska utrustning 
man kan tänka sig. Sopbilen 
följer också de nya Euro-nor-
merna för avgasreducering 
som ställer höga krav på alla 

fordonstillverkare.
– En Euro 4-motor med 

tillsats av AdBlue och kataly-
sator reducerar utsläppen av 
partiklar med 80 procent och 
kväveoxider med 30 procent, 
jämfört med tidigare Euro 3-
motorer, säger Lars-Olof Se-
gerdahl och tillägger:

– En annan detalj värd att 
notera är att vår nya sopbil är 
försedd med alkolås.

Renhållningen har totalt 
sex sopbilar, men det är bara 
den nyinköpta som kommer 
att vara försedd med kommu-
nens nya grafiska profil.

– Vi byter design när vi 
byter bilar och därför kommer 
våra bilar se lite olika ut en tid 
framöver. Det är av kostnads-
mässiga skäl, avslutar Lars-
Olof Segerdahl.
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Renhållningen har investerat i en ny sopbil, som trafikerar 
Skepplanda ytterområde och delar av Älvängen. 

Sopbil med ny design rullar i Aleny design rullar i Ale

Lindkullens kök har av 
Kristdemokraterna i Lilla 
Edet tilldelats Vitsippspriset 
2007. Utmärkelsen tilldelas 
en person, företag eller orga-
nisation som på ett förtjänst-
fullt sätt gör värdefulla insat-
ser för andra människor i Lilla 

Edets kommun.
Motiveringen till årets 

pristagare lyder enligt föl-
jande: ”Årets utmärkelse är 
ett bevis på vår beundran till 
personalen på Lindkullens 
kök för dess kulinariska gär-
ningar i omsorgens tjänst. 

Professionalismen som präg-
lar kosten förmedlas till de 
boende i form av omväxlan-
de, allsidig samt omsorgsfullt 
tillagad mat”.

Tidigare Vitsippspristaga-
re i Lilla Edet har varit Reine 
Axelsson (2001), Jan Sjöberg 

(2002), Sara O´ Lady (2003), 
Räddningstjänsten (2004), 
Per Trönnberg (2005), 
Lödöse Museum (2006).
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