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Det var med stort intresse och 
entusiasm som Mikael Ce-
derbratt tog del av den infor-
mation som Robert Arons-
son, platsansvarig, och Kjell 
Lundgren, Ale Utveckling, 

hade att delge sin gäst från 
riksdagen. Cederbratt, som 
hör hemma i Vänersborg, 
valdes in i riksdagen i höstas 
och sitter som ledamot i soci-
alförsäkringsutskottet.

– Jag har varit tjänstledig 
från min poliskommissarie-
tjänst i Strömstad sedan den 
förste januari 2000. Innan jag 
kom in i riksdagen arbetade 
jag som regionråd i Västra 
Götalands län, förklarade 
Mikael Cederbratt och fort-
satte:

– Jag försöker göra unge-
fär två studiebesök i veckan på 
olika företag i regionen. Jag 
gör det eftersom jag är vetgi-
rig och för att det är viktigt att 
träffa folk.

Under en och en halv 
timme redogjorde Robert 
Aronsson och Kjell Lund-
gren för ETC:s historia och 
om planerna för framtiden.

– Inom ett år kommer det 
att startas tillverkning av li-
tiumbatterier här i Nol. Ett 
särskilt bolag vid namn ETC 
Battery AB bildades i maj i år 
och vi har lyckats få med oss 
investerare på toppnivå, be-
rättade Robert Aronsson.

– Med facit i hand var 
Tudors nedläggning av bat-

teritillverkningen starten på 
något nytt. Hur många är det 
som får uppleva ett teknikskif-
te och där vi faktiskt är med i 
racet. Det är en fantastisk ut-
veckling, tillade Kjell Lund-
gren.

Mikael Cederbratt var 
mäkta imponerad över den in-
formation som representan-
terna för ETC framfört och 
lovade att förmedla den högre 
upp i maktens korridorer.

– I morgon ska vi i alliansen 
spela fotboll vid Kaknästornet 

mot socialdemokraterna och 
vänsterpartiet. Jag ska upplysa 
såväl Fredrik Reinfeldt som 
Andreas Carlgren vad som är 
på gång här i Nol, avslutade 
Mikael Cederbratt.

JONAS ANDERSSON

– Mikael Cederbratt imponerades av ETC

Riksdagsledamot Mikael Ce-
derbratt (m) från Vänersborg 
besökte ETC i måndags.

Studiebesök överträffadek överträffade förväntningarnaarna

SKEPPLANDA. Vårdcen-
tralen i Skepplanda till-
hör de bästa i Västra 
Götaland.

Skepplanda kommer 
på tredje plats i en ny 
granskning som har 
gjorts.

– Vi förfogar över en 
god och bred yrkes-
kompetens och en bra 
personalstruktur. Sedan 
måste jag säga att det 
råder en väldigt fin 
anda och ett helhets-
tänkande som jag vet 
att patienterna upp-
skattar, säger Christina 
Palm, tillförordnad chef 
sedan den förste mars.

En granskning har gjorts av 
regionens sammanlagt 118 
offentligt drivna vårdcentra-
ler i Västra Götaland. Gransk-
ningen har gjorts med en mät-
metod där antalet besök per 1 

000 utförda läkartimmar res-
pektive 1 000 utförda sjukskö-
tersketimmar redovisas.

Skepplanda vårdcentral har 
all anledning att vara nöjda 
med granskningen. De intar 
tredjeplatsen, bakom Furu-
lund och Bjurslätt som toppar 
listan.

– Vi har duktiga dokto-
rer som har sina olika spe-
cialiteter, som kompletteras 
av sjukgymnast, kurator och 
distriktssjuksköterskor med 
profilmottagningar, beröm-
mer Christina Palm.

Tillgängligheten är ett pri-
oriterat verksamhetsområde 
inom Hälso- och sjukvårds-
nämnd 4, vilket också är fallet 
på vårdcentralen i Skepplan-
da.

– Vi hade en liten dipp i 
mars, annars är tillgänglig-
heten väldigt bra. Det är vik-
tigt att patienterna når fram 
med sitt ärende. Vårt så kalla-

de Tele Q-system fungerar på 
ett tillfredsställande sätt och 
uppfattas som en god servi-
ce av de flesta. Det innebär 
att personen som hör av sig 
hit får lämna namn och tele-
fonnummer, så ringer vi upp 
på en bestämd tid. Dessutom 
har vi ett särskilt akutnum-
mer, säger Christina Palm.

En större renovering 
kommer att ske av Skepplan-
da vårdcentral till hösten. Just 
nu håller man på att måla om 
och därefter ska entrén, vänt-
rummet och receptionen få 
ett nytt utseende. Renove-
ring skall också ske av perso-
nalutrymme och kök.

– Det har inte gjorts något 
i lokalerna på 20 år, så det är 
verkligen på tiden. Detta har 
varit planerat under ett par års 
tid, men till hösten hoppas vi 
komma till skott, säger Chris-
tina Palm och fortsätter:

– Lokalerna ska bli mer 

funktionsanpassade, så att 
det blir en bättre arbetsmiljö. 
Personalen ska slippa springa 
runt så mycket som de gör nu. 
Receptionen skall få ett annat 
utseende och patienterna ska 
slussas till våra olika avdel-
ningar på ett smidigt sätt, av-
slutar Christina Palm.

– Och nu ska lokalerna renoveras
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ÄLVÄNGEN. Som mäk-
lare har Lennart Olsson 
genomfört många hus-
affärer.

I våras såg han till 
att förverkliga ytterli-
gare en affär, den här 
gången med sig själv 
som köpare.

Numera återfinns 
Fastighetsbyrån i före 
detta Björns Kontors-
service lokaler i cen-
trala Älvängen.
Lennart Olssons Fastigheter 
har sedan 2003 ett franchise-
avtal som innebär att han är en 
del av Fastighetsbyrån, som 
idag är landets största mäk-
larkedja sett till omsättning 
och personalstyrka.

– Jag tog min mäklarexa-
men 1984, innan dess arbeta-
de jag som snickare, berättar 
Lennart.

Lennart Olssons Fastig-
heter har upplevt en väldigt 
positiv utveckling de senaste 
åren. Från att ha varit två an-
ställda i bolaget fram till 2003 
är man från och med i mån-
dags fem personer som jobbar 
i de nyrenoverade lokalerna i 
centrala Älvängen.

– Företagets expansion var 
anledningen till att vi valde 
att flytta. Vi såg inga utveck-
lingsmöjligheter där vi hade 
kontoret tidigare och när det 
här tillfället dök upp höll vi 
oss framme direkt, säger Len-
nart Olsson och fortsätter:

– Detta var ett efterlängtat 

och viktigt tillskott för verk-
samheten. Vi har investerat 
en halv miljon kronor i loka-
lerna och bland annat lagt in 
nytt golv, dragit ny el och da-
tanät, målat, tapetserat och så 
vidare. Med det läget som vi 
har nu märker vi också att de 
spontana besöken har ökat.

Fastighetsbyrån har 30 
procents marknadsandel i Ale 
och tillsammans med Svensk 
Fastighetsförmedling är man 
störst på villaförsäljning i 
kommunen.

– I fjol sålde vi 129 hus. 
Hittills i år har vi sålt 65 hus 
och bostadsrätter, säger Len-
nart Olsson som har all an-
ledning att se ljust på fram-
tiden.

– Ale är en expansiv 
kommun med utbyggnaden 
av väg- och järnvägen. Det 
finns en stor efterfrågan på 
hus av framförallt Göteborga-
re eftersom prisbilden fortfa-
rande är ganska tacksam. Dä-
remot finns en brist i kommu-
nen på vanliga hyreslägenhe-
ter, för äldre som vill sälja sina 
hus.

På vilka orter är efterfrå-
gan som störst?

– Riktigt hett är det i 
Älvängen och Nödinge. Vi 
har stor tillströmning av besö-
kare på våra bokade visningar, 
avslutar Lennart Olsson.
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hetsbyrån i Älvängen flyttat in i före detta Björn Kontorsser-
vice lokaler.
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ÄLVÄNGEN. Ale 
kommun har berikats 
med något så ovanligt 
som en inläggsmakare.

Det är ortopedssko-
tekniker Per Karlsson 
som har öppnat egen 
mottagning i Älvängen.

– Jag tillverkar 
inläggsssulor efter 
avgjutning, säger Per.

Per Karlsson är ingalun-
da någon gröngöling i dessa 
sammanhang. 1991-93 gick 
han på Hälsohögskolan i Jön-
köping och har därefter arbe-
tat som ortopedsskotekniker 
i Norge, Göteborg och nu 
senast på Imeo i Kungälv. Nu 
tyckte emellertid Per att tiden 
var mogen för att starta eget.

– Jag bor i kommunen, 
sedan drygt tio år tillbaka. Jag 
tog över min farmors barn-
domsgård i Hålanda och trivs 
förträffligt, säger Per Karls-
son och fortsätter:

– Trivs gör jag också med 
mitt arbete. Eftersom jag har 
hållit på i så många år har jag 
blivit trygg i min yrkesroll 
och därför kändes det rätt att 

starta eget. Nu kan aleborna 
erbjudas hjälp på hemmaplan 
och jag slipper dessutom åka 
så lång sträcka till jobbet.

Inläggsmakaren, som före-
taget heter, hittar man i före 
detta Ale Datapanels lokaler. 
Per Karlsson startade upp sin 
verksamhet i början av maj 
och responsen har inte låtit 
vänta på sig.

– Det känns jättebra och jag 
har redan haft många kunder 
på besök. Faktum är att det 
har varit full fart från första 
dagen, säger Per.

Per Karlsson säljer själv 
inga skor utan bara inlägg till 
dem som behöver.

– En del kunder får dock 
höra att de inte behöver några 
inläggssulor utan bara nya bra 
skor.

Vad karaktäriserar en rik-
tigt bra sko?

– Jag föredrar en walking-
sko med stötdämpning i su-
lorna. Alldeles för många går 
i för veka skor i förhållande 
till sina fötter. En del väljer 
också för trånga skor, fram-
förallt gäller det damer, säger 

Per Karlsson.
Inläggningssulor har med-

fört att många människor 
som tidigare haft ont i fötter 
och knän blivit kvitt sina pro-
blem.

– Individuellt anpassade in-
läggssulor har hjälpt många 

kunder och det är naturligt-
vis roligt, avslutar Per Karls-
son.
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Per Karlsson på Inläggsmakaren gör individuellt anpassade 
inläggssulor.

Inläggsmakarenakaren harhar 
startat upp i at upp i Älvängenängen

NOL. – Det här överträffade mina förväntningar 
med hästlängder.

Det sade riksdagsledamot Mikael Cederbratt (m) 
efter sitt på besök på Energiteknikcentrum (ETC) 
i måndags.

Han lovade att vidarebefordra sina intryck och 
framtidsvisionerna för ETC till allianskamraten 
och tillika miljöministern Andreas Carlgren (c).


