
NÖDINGE. Fredagens sopp-
lunch på Millipore AB lockade 
ett 50-tal besökare.

Flertalet gäster var säkert 
nyfikna på att höra vad Ulla-
Lisa Thordén, säljcoach och 
författare, hade att berätta.

”Sälj dig själv och ta 
betalt” var rubriken för 
hennes framträdande, som 
lockade till eftertanke.

Det tycks som om sopplunch attra-
herar kommunens företagare mer 
än de traditionella frukostmöte-
na på Hotel Surte. Uppslutning-
en var god på årets första samman-
komst på Repslagarmuseet i Älväng-
en och även februari månads möte, 
hos Millipore AB (före detta NovA-
septic), blev välbesökt.

– Jättekul att så många är på plats 
och det tycks som om vi har hittat ett 
vinnande koncept, förklarade Jerry 
Brattåsen på Ale Utveckling, som är 
en del av Ale Företagsforum som står 
bakom de regelbundna träffarna.

Millipore AB är ett av kommu-
nens stora tillväxtföretag. Företa-
gets vd, Anders Elliot, som inne-
haft posten i drygt ett år, gjorde en 
kort beskrivning om bolagets verk-
samhetsinriktning och den föränd-
ring man genomgått.

Från leda till ledas
– Förut hade vi huvudkontoret i 
Nödinge, nu är vi en liten del av en 
stor organisation. Vi har gått ifrån 

att leda till att ledas. Tidigare hade 
vi en komplett organisation, nu har 
vi några fokuserade funktioner. Vi 
har gått från svensk företagskultur 
till amerikansk företagskultur, för-
klarade Anders Elliot.

Verksamheten i Nödinge syssel-
sätter 65-70 personer och företaget 
jobbar uteslutande mot läkemedels-

industrin, med bland annat ventiler, 
kopplingar, omrörare och provtag-
ningssystem.

Kommunalrådet Jarl Karlsson (s) 
gav senaste nytt från Ale kommun. 
Karlsson fokuserade på två områden; 
ekonomi och infrastruktur.

– Kommunen har gjort ett bra år. 
Överskottet landar på drygt 25 mil-

joner kronor, vilket är i paritet med 
den budget vi har, sade Karlsson 
innan han styrde in på den pågåen-
de väg- och järnvägsutbyggnaden.

– Attraktiviteten ökar för Ale 
kommun tack vare att Bana Väg i 
Väst har kommit igång med projek-
tet. Vi är på g överallt känns det som. 
Nu har dessutom den sista pusselbi-

ten fallit på plats i och med att det 
givits klartecken för sträckan norrut 
till Trollhättan. Allting ska vara klart 
2012.

Årets bok
Sopplunchen avrundades med ett 
40 minuter långt anförande av Ulla-
Lisa Thordén, vars bok ”Sälj dig själv 
och ta betalt” blivit utsedd till årets 
sälj- och marknadsföringsbok av 
såväl Säljarnas Riksförbund som Sälj 
& Marknadsföringshögskolan.

– Jag arbetar med verbal kommu-
nikation. Jag hjälper mina kunder att 
göra bättre affärer med sina kunder, 
förklarade Thordén.

– Försäljningen är centrum för 
allt, betonade Thordén och menade 
att alla i ett företag är säljare utan att 
ibland känna till det.

– Ta en receptionist till exempel. 
Han eller hon säljer verkligen sitt 
företag, klargjorde Ulla-Lisa Thor-
dén.

Nästa sopplunch i Ale Företags-
forums regi äger rum fredagen den 
4 april.
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Föredrag träffade mitt i prick
– God uppslutning på årets andra sopplunch

Nordea var programvärd för årets andra sopplunch som hölls på Millipore i Nödinge. Som föreläsare hade man 
bjudit in Ulla-Lisa Thordén, säljcoach och författare.

SOPPSÖRPLARE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

För den händige

Hans GötestamBirgitta StrömBirgitta Ström

ÄLVÄNGEN
Högt och centralt belägen villa med utsikt över älvdalen , tre rum och kök, ca 68 
kvm boarea samt hel källare. Vardagsrum med öppen spis. Tomt om 1286 kvm. 
Nyinstallerad bergvärmepump. Fastigheten gränsar mot grönområde. Carport på 
tomten. Huset är i behov av renovering och uppfräschning.  Pris 1.050.000:- 
eller högstbjudande. Boka visningstid.

www.toyota.se

En utsida.
32 insidor.

Toyota Corolla Verso. Pris från XXX.XXX kr. 
Är ni sju i bilen ena dagen och två personer med stor last andra 
dagen? Med Easy Flat System i Corolla Verso fäller du de fem baksätena
smidigt ner i golvet. Du kan flytta om i det oändliga. Hittills har vi 
upptäckt 32 olika kombinationsmöjligheter. Säkerhetsutrustningen 
är maximal med 9 krockkuddar (en för förarens knän), whiplashskyd-
det WIL, antisladd- och antispinnsystem som standard. Som grädde 

på moset har Corolla Verso 5 stjärnor i EuroNCAPs säkerhetstest. Ett 
annat plus är vår moderna och rena D-4D 180 Clean Power som ger 
t ex 177 hk och 400 Nm, och är först i världen med att rena både 
kväveoxid och partiklar. Välkommen in på en provtur och hitta fler 
flyttmöjligheter i kupén. Glöm inte att ta med dig hela familjen – och 
packningen.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 6.6-
7.7 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 
173-184 G/KM. MILJÖKLASS 2005.

SNABBKURS.

Platser upp till 7 personer.

32 olika kombinationsmöjligheter

för sätena.

9 krockkuddar.

Whiplashskyddet WIL.

Antisladd- och antispinnsystem.

5 stjärnor i EuroNCAP.

Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Rabatt 25.000:-

omgående leverans,

begränsat antal bilar

Nu 197.800:- Ordinarie pris 222.800:-

Öppet: Måndag-fredag 9-18 lördag 11-14 Tel. 0303-24 57 70 
Bultgatan 42, Rollsbo Ind. omr.  www.toyotakungalv.se


