
ÄLVÄNGEN. Bengt Eng-
lund fortsätter som 
ordförande för Företa-
garna i Ale.

Det blir hans fjärde år, 
men också det sista.

– Sedan tänker jag 
vika mig för ålders-
strecket, säger han.

Det var en mycket nöjd ordfö-
rande som hälsade medlemmar 
välkomna till årsmötet som ar-
rangerades på Repslagarmuse-
et i Älvängen.

– Vi har haft ett bra år. Triv-
seln och kreativiteten är stor i 
styrelsen. Jag känner att vi har 
gjort nytta och mer är på gång, 
berättar Bengt Englund.

Han nämnde bland annat 
det tydliga ställningstagandet 
i frågan om var det norra tra-
fikmotet bäst placeras när E45 
byggs ut, i Grönnäs som Väg-
verket förordat eller i Alvhem.

– Vi har argumenterat sak-
ligt hela tiden, men inte känt 
att vi har fått något som helst 
gehör hos Ale kommun. Nu 
har vi genomfört en omfattan-
de utredning om villkoren för 
respektive placering. Det står 
utan tvivel att motet gör bäst 
nytta i Alvhem. Där omsät-
ter företagen tillsammans 108 
miljoner kronor jämfört med 
Grönnäs 20 miljoner. Alvhem 
är dessutom ett samhälle med 
många boende och stor utveck-
lingspotential. Då en pendel-
tågstation ska byggas i Ting-
berg norr om Alvhem är det 
självklart att placera motet här 
och inte i Grönnäs, förklarar 
Englund.

Årsmötet gästades av Lilla 
Edets pappersbruk, SCA, 
som genom Gunnar Johans-
son gav ett intressant föredrag 
om hur återfall kan återvinnas 
maximalt. På Edet bruk är re-

turpapper den stora råvaran. 
62% återvinns till ny pappers-
massa resterande 38% blir slam 
och för flertalet en meningslös 
produkt. Dock ej för SCA.

– 2003 investerade vi i en 
avfallsförbränningspanna vars 
bränsle blev träfiberflis och det 
nämnda slammet. Det ersät-
ter idag fossila bränslen mot-
svarande 7000 villor. Bränna-
ren är kopplad till det kom-
munala fjärrvärmenätet, säger 
Gunnar Johansson som samti-
digt bekräftar att investering-
en på 280 miljoner kronor har 
betalat sig.

Inte bara slammet har 
kommit till användning, retur-
fiberaskan används nu till väg-
byggnad främst i skogen men 
också till kalkcementpelare och 
som bindemedel i asfalt.

– Vi brukar säga att avfall 
bara är brist på kreativitet. 
Det finns i regel alltid någon 
som kan ha användning för det. 
På SCA har vi kommit väldigt 
långt när det gäller att åter-
vinna vårt avfall, poängterade 
Gunnar Johansson innan han 
fick en fin blomma av en tagen 
Bengt Englund.

– Det här var bland det mest 
intressanta jag har lyssnat till. 
Tusen tack för din medver-
kan.

Efter föredraget förrätta-
des årsmötet där Alebyggens 
vd, Lars-Ove Hellman, blev 
vald att hålla i klubban.

– Jag får tacka för förtroen-
det. Alebyggen har inte varit 
medlemmar på ett tag, men är 
nu tillbaka eftersom vi har be-
slutat att genomföra en kvali-
tetssäkring av företaget enligt 
metoden FR 2000, sa Lars-
Ove.
Fotnot. Styrelsen för Företagarna i 
Ale 2008 fick följande utseende: Ord-
förande; Bengt Englund, Peter Tifelt, 
Barbro Ericsson, Lena Gillholm, Peter 
Tifelt, Dick Sporre, Berndt Schmeikal, 
Boo Bäckström, Tage Lindström och 
Christina Dahlström.
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51% av Aleborna tror sig använda järnvägen 
i större utsträckning när dubbelspåret och 
 pendeltågsstationerna är klara. Hurra för miljön!
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Stor svenskoldlad

Skärtorsdag : 09.30-18.00 • Långfredag: 10.00-15.00
Påskafton: 09.30-14.00

Reservation mot slutförsäljning • Göteborgsvägen (vid posten) • Tel 0303-74 90 30
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Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 parallellt med 45:an 0520-66 08 50

Naturmaterial för din hälsa och välbefi nnande

Massivt trä och 
kraftiga spiralfjädrar

100% RENT LIN
100% REN BOMULL
100% REN ULL

önskar vi alla privatpersoner 
och företag i Ale som stöttat oss 
i uppstarten av vår förskola.

Speciellt vill vi tacka 
våra VIP-sponsorer:
Bilia Kungälv, Ohrmarks Fastigheter, 
Hålanda Bilverkstad, 
Eng & Mark Entreprenad, 
LB-Måleri, Ale Rör, Byggmontage Väst, 
JIO Eltjänst och Lorentssons Mekaniska.

Barn och föräldrar på:

Glad Påsk!

Bengt Englund fortsätter i FR
– Ett sista år som ordförande för Företagarna

FAKTA SVENSKA CELLULOSA AB (SCA)
Antal anstälda: 50 000
Omsättning: 100 miljarder kronor
Tillverkning: Världens tredje största 
leverantör av papper till konsu-
ment, industri och skolor. Toapap-

per, blöjor, kartong, pappersförpack-
ningar är några av produkterna.
Edet Bruk: 430 anställda, produk-
tion dygnet runt året om.

Gunnar Johansson från SCA Edet Bruk höll ett intressant fö-
redrag om hur avfall kan återanvändas.

Lars-Ove Hellman fick he-
dersuppdraget att agera mö-
tesordförande när Företagar-
na i Ale höll sitt årsmöte på 
Repslagarmuseet i Älvängen.

Bengt Englund, ordförande i 
FR Ale ett sista år.


