
NÖDINGE. M2 Hellström 
har landat.

Det anrika mäklar-
företaget från Kungälv 
har nu på allvar tagit 
sig an Ale kommun.

Kontoret på Ale Torg 
invigdes i torsdags.

Det var klackarna i taket, 
klang och jubel när Claes 

Hellström och hans perso-
nal på M2 öppnade dörrarna 
till sitt Alekontor.

– Det känns fantastiskt kul 
att äntligen vara här på riktigt. 
Det var ett naturligt steg att ta 
nu när vi har varit verksam-
ma i Ale under ganska många 
år. Nu kan vi förbättra servi-
cen ytterligare och erbjuda än 
fler kunder hjälp, säger Claes 

Hellström.
Att etablera i Ale har länge 

varit ett mål.
– Vi har letat efter lämplig 

lokal och när det här tillfället 
dök upp var beslutet lätt. Ale 
är inne i en mycket expansiv 
period och då är det självklart 
att vi vill vara med, menar 
Claes Hellström som ming-
lade med gäster och kollegor 
under torsdagskvällen.
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Väl medveten om att 
fotbollssäsongen i 
stort sett är över vill 

jag ändå höja ett varningens 
finger till dem som ämnar 
passera förbi Skepplanda 
BTK:s södra plan, speciellt 
fotgängare eller förare av 
tvåhjulingar.

Om ni upptäcker per-
soner, oavsett storlek, som 
utövar jagande av en så 
kallad fotboll, var bered-
da på att detta runda fö-
remål plötsligt kan befin-
na sig på allmän väg, ja till 
och med träffa ditt fordon 
eller dig själv med viss kraft. 
Skulle så ske och materiella 
skador uppstå ska ni inte in-
billa er att klubben anser sig 
på något vis skyldiga att er-
sätta er, detta handlar näm-
ligen om något så fint som 
idrott och då finns det för-
stås inga gränser för vad den 
mänskliga omgivningen får 
stå ut med.

Hur klubben ställer sig 
till om en ny olycka skulle 
medföra personskador är 
inte känt i nuläget och om 
vi alla har tur får vi aldrig 
reda på det. 

Glöm inte heller att det är 
personer med denna moral 
som ska utgöra ett föredö-
me för delar av nästa gene-
ration, det vill säga ungdo-
mar som hamnat i idrottens 
klor.

Jan Moberg,
Grunne

Trafik-
varning

Miljöutbildning!
Miljödiplomerat
Ale-Lilla Edet Företag

Vi startar åter en miljöutbildning som är 
riktad till företag och organisationer i Ale och 
Lilla Edets kommuner.

Efter genomgången utbildning i miljöledning och 
eget arbete skall deltagande företag uppfylla kraven 

för “Miljödiplomerat Ale – Lilla Edet företag med 
miljögodkännande från Göteborgsregionen” 

Miljöutbildningen genomförs på 5 träffar á ca 2 timmar 
(kl 15.00-17.00) under ett halvår. 

Under 1 – 2 veckor ges möjlighet att kostnadsfritt få 
hjälp med analys och dokumentation av en miljöutbildad 

student från Göteborgs Universitet. 

Efter utbildningen erbjuds en miljörevision där 
“Checklista för Miljödiplomerat Ale - Lilla Edetföretag” 

utgör basen. 

 Utbildningsavgiften är 5.400kr (+ moms) per 
företag, vilket inkluderar utbildningsmaterial och 

telefonrådgivning. Varje företag är välkommen att delta 
med fl era personer vid seminarierna. Miljörevisionen 

sker efter avslutad utbildning och kostade innevarande 
år i genomsnitt ca 4.800 kronor (+ moms).

Deltagande företag inbjuds dessutom att delta i 
regionala möten vari du ökar ditt nätverk och kanske 

även din kundkrets.

Projektstart:

26 september 
2007
Utbildningen
genomförs i Ale

För mer information kontakta:
Jerry Brattåsen, 0303-33 02 77, 
Kjell Lundgren 0303-33 03 07 
Ale Utveckling eller 
Kjell Hermansson 
Företagscentrum 0520-65 95 32.

Utbildningsledare
Håkan Axelsson, 
Dupoden AB 
0322-66 54 60 el. 
0708-66 54 50.

Den billigaste varan på köpet. Gäller på ordinarie
priser, kan ej kombineras med andra erbjudanden.

 Gäller t.o.m. fredag 21/9 2007.

M2 har landat i Ale

Förväntansfulla M2-mäklare. Från vänster Susanna Mouvitz, 
Marie Nord, Anna Åsberg och Claes Hellström. Lokalen ligger 
i samma länga som Blomsterriket, granne med Drömhuset.

PÅ INVIGNING

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Äntligen hemma. I torsdags landade M2 på Ale Torg dit man länge strävat att få etablera ett 
kontor. Nu är det verklighet. 


