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Emelie Lindeberg fick under en hö
av Företagarnas ordförande i Ale, 
utbildningsansvarige, Tage Lindstr
sörska och tjänstgör hos Klippstud

En mässa med mycket gott 

Paal Evjenth underhöll utstäl-
larna i positivt tänkande.

BOHUS. Telefonerna 
ringde, internet fung-
erade och värmen steg.

Alemässan 2008 
invigdes på bästa sätt. 
Göran Johansson (s), kom-
munstyrelsens ordförande i Gö-
teborg, som genom sitt sommar-
hus i Hålanda har ett vakande 
öga över Ale, invigningstalade 
som bara han kan.

– Jag är stolt över att vara 
här idag. Nu när ni har fått en 
riktig mässhall och slipper knö 
i gymnasiet. Att komma till Ale 
numera är inte så svårt, men det 
räcker att bara backa 20 år i tiden 
så var verkligheten en annan. På 
den tiden slogs vi om alla inves-
teringar och förstod inte vikten 
av varandra. Idag samverkar vi 
om batteriutveckling i Nol. Det 
är självklart tycker vi i Göteborg. 
Ni engagerar er i storstans tra-
fikproblem och hela Göteborgs-
regionen samverkar på olika 
sätt för att hitta den bästa ge-
mensamma lösningen, inledde 
Göran.

Han både gläds och oroas 
över Västsveriges positiva ut-
veckling.

– Vi har kommit efter i infras-
rukturen och därför har vi kört 
fast. Det är trångt i stan, där än 

så länge de flesta vill bo.  I Stock-
holm är det skilnad, där expan-
derar redan samhällena längs 
motorvägarna. Vi har kämpat 
länge för att få tillstånd en fyr-
fältsväg mellan Göteborg och 
Trollhättan. Nu kommer den 
och det kommer betyda oerhört 
mycket. Pendeltåget blir en stor 
tillgång för regionen, menade 
Göran.

Som tack för sitt tal överläm-
nade kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale, Jarl Karlsson (s), 
ett paraply med orden:

– Det kan du behöva när du 
går på bandy i Göteborg. I Ale 
går vi inomhus.

Jarl Karlsson underströk i sitt 
välkomsttal till utställarna att Ale 
står inför en spännande tid.

– Ale utvecklas. Väg och järn-
väg byggs ut. Aleborna blir fler. 
Vi växer och vi vill växa  till-
sammans med vårt näringsliv. 
Det finns flera sätt att utvecklas 
på. Vi har valt att låta det kretsa 
kring vad som är nära, naturligt 
och nytänkande. Att mötas här i 
Ale Arena är till exempel natur-
ligt den här helgen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

PRESSTOPP

Utställarkvällen bjöd mycket gott och under-
hållningen var inte sämre den. Sven Rydén 
var en av många belåtna deltagare.
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