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Snart börjar femte omgången 
av utbildningen som företag i 
Ale och Lilla Edet kan gå för 
att få ett miljödiplom. Utbild-
ningen består av fem lektions-
tillfällen där representanter 
från företagen deltar.

– Vår utbildning är mycket 
praktisk och efter varje lek-
tion kan man ta med sig upp-
gifter och börja arbeta för en 
miljövänligare verksamhet 
direkt ute på företagen, säger 
Jerry Brattåsen från Ale Ut-
veckling som ansvarar för 
projektet.

I juni fick Swansons te-
lemekanik i Älvängen sitt 
diplom efter ett halvårs mil-
jöutbildning. 

– Vi var tvungna att skaffa 
ett miljöarbete eftersom de 

flesta uppköpare idag kräver 
att tillverkningen ska vara 
miljöanpassad. I till exem-
pel Göteborgs kommun får 
man inte ens lägga anbud om 
det inte finns nån typ av mil-
jöcertifiering, säger Miriam 
Midler som är delägare och 
miljö- och kvalitetsansvarig 
på Swansons.

För företaget, som till-
verkar och säljer strömför-
sörjning, bland annat batte-
rier, handlar det mycket om 
att köpa in miljövänliga alter-
nativ. Det gäller allt från ke-
mikalier till kaffe och te som 
dessutom ska vara rättvise-
märkt. Avfallshanteringen är 
viktig och det gäller att käll-
sortera rätt. 

– Det kändes tungt i början 
för att all dokumentation som 
ska göras kändes jobbig, säger 
Miriam Midler. Men när vi 
tog en sak i taget och kom in 
i det gick det lättare.

Miljödiplomeringen har 
inte medfört att företa-

get behövt ändra den vanli-
ga verksamheten nämnvärt. 
Men man har börjat tänka 
miljö även utanför företagets 
väggar.

Gasdriven bil
– Det handlar om saker som 
att vi kör en gasdriven bil med 
miljövänliga däck och vi för-
söker påverka leverantörer, 
säger företagets vd Tomas 
Olofsson. 

Därtill är Swansons med 
och utvecklar ett miljövän-
ligt batteri.

– För att slippa det miljö-
farliga blyet i batterier håller 
vi på med en ny teknik som 
använder litium och järn istäl-
let. Allt i batteriet går att åter-
vinna, fortsätter Olofsson.

Miljödiplomeringen är ett 
samarbete mellan flera kom-
muner i Göteborgsregionen. 

– Grundidén med utbild-
ningen är att det är dyrt för 
små företag att skaffa en full 
ISO-certifiering. Vi erbjuder 

en lightversion som motsva-
rar 70 procent av ISO 14000, 
säger Jerry Brattåsen.

ISO 14000 är en verksam-
hetsplan för företag och or-
ganisationer som vill bedriva 
ett effektivt miljöarbete. Cer-
tifieringen är ett bevis på att 
företaget bedriver standardi-
serat miljöarbete. Men ISO-
certifieringen är dyr och mil-
jödiplomet är ett nästan lika 
fullgott och bra mycket billi-
gare alternativ. Hittills har 26 
företag i Ale och Lilla Edet 
fått diplom och projektet är 
särskilt framgångsrikt i dessa 
kommuner eftersom man tar 
hjälp av miljöstudenter.

– Vi har ett samarbete med 
studenter från Göteborgs uni-
versitet som läser miljöinrik-
tade utbildningar, till exem-
pel miljörevisorer, säger Jerry 
Brattåsen. De gör praktik på 

företagen och kan på så sätt 
sätta igång miljöarbetet och 
lära ut fler saker. 

– Vi hade jättestor hjälp av 
en tjej som var här i fyra dagar 
och satte igång oss. Utan 
henne hade vi aldrig kommit 
igång så bra, säger Miriam 
Midler. Hon hjälpte oss med 
att söka information på nätet 
och att börja beta av en check-
lista med uppgifter.

Jerry Brattåsen berättar att 
man fått mycket bra respons 
och att företagen har nått bra 
resultat.

– Miljöarbete är en kon-
kurrensfördel för företagen, 
men jag önskar att inköps-
sidan både inom kommuner 
och inom företag ska bli ännu 
mer medvetna om miljökrav. 
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– Miljöarbetet i Ale särskilt 
framgångsrikt

Swansons säljer många batterier och är med i utvecklandet 
av ett nytt batteri som är fritt från miljöfarligt bly, berättar 
företagets vd Tomas Olofsson.

Miriam Midler är miljöansva-
rig på Swansons telemekanik. 
Företaget kände att de ökade 
sin konkurrensfördel om de 
skaffade ett miljödiplom.

Källsortering av avfall är en av de största posterna i miljöar-
betet. Miriam Midler har koll på wellpapp, lysrör och batterier.

Företag får diplom i miljömiljö

Fredag 31 augusti

Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Gär-
ningsmannen tar sig in i fast-
igheten genom att krossa en 
ruta. Diverse gods tillgrips.

En rullställning av lättme-
tall stjäls från ett företag i 
Nödinge.

Villainbrott i Hålanda, 
diverse gods tillgrips.

Söndag 2 september

Gipsskivor förstörda
Skadegörelse på Kyrkogårdsvä-
gen i Nödinge. Ett 20-tal gips-
skivor förstörs vid byggarbets-
platsen för den nya förskolan.

Inbrott i ett uthus i 
Älvängen. En stereoanläggning, 
tv-spel, skor och kläder blir tju-
varnas byte.

Måndag 3 september

Containerinbrott
Inbrott i en container på en 
byggarbetsplats i Älvängen. 
Gärningsmännen klipper också 
upp ett staket till området. 
Dyrbara maskiner tillgrips.

Inbrott i en container som 
står placerad utanför Mc 
Donalds på Ale Torg. Borrma-
skiner och verktyg tillgrips.

Bostadsinbrott i Nol. Kontan-
ter och smycken stjäls ur ett 
kassaskåp.

En okänd gärningsman tar 
sig in i en olåst lägenhet på 
Folkets Husvägen i Nol och till-
griper en mobiltelefon.

Antalet anmälda brott under 
perioden: 31/8 – 6/9: 19. 

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

LÖDÖSE. En utställning 
med klassiska kinesiska 
tuschmålningar pågår 
under hela september 
i föreningen Bifrosts 
lokaler. 

Det är Julia Kronlund 
som visar ett 25-tal av 
sina verk.

En del av målning-
arna är också berikade 
med dikter av kinesiska 
tecken.

Julia Kronlund, eller Ding 
Zhong som hon också heter, 
är ursprungligen från Peking, 
men kom till Sverige för fem 
år sedan.

– Jag träffade en man och 
bor nu i Sjuntorp, berättar 
Julia.

Sin konstnärliga talang har 

Julia Kronlund låtit ge utlopp 
för först på senare år. Det var 
när hon kom till Sverige som 
hon började måla på allvar.

– Jag har målat i ungefär tre 
år och det är verkligen jätte-
roligt, säger Julia.

Fåglar och blommor do-
minerar som motiv i hennes 
färgstarka och vackra tavlor.

– Jag älskar att måla och vill 
ge uttryck för mina känslor i 
tavlorna som jag skapar, säger 
Julia Kronlund.

Bifrosts utställningslokal 
är belägen i Fornäng, invid 
torget i Lödöse.

Kinesiska tuschmålningar visas i Lödöse

Julia Kronlund visar kinesiska touchmålningar i föreningen Bifrosts lokaler i Lödöse.

I LÖDÖSE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. Företag i Ale har chansen att få en 
billig miljöutbildning som ökar konkurrenskraften. 

Miriam Midler på Swansons telemekanik är en av 
de som hoppat på miljötåget.

– Vi kanske inte kan påverka att isarna smäl-
ter men vi kan bry oss om närmiljön. Vi ska vara 
rädda om Göta Älv.


