
NÖDINGE. – Succé, 
säger näringslivschef, 
Jerry Brattåsen.

Han summerar 
intrycken av de 35 
första utvärdering-
arna som Alemässans 
utställare har lämnat 
in.

Totalt lockade 
mässan 4800 besökare 
under tre dagar.

Mässkansliet sammanfattar 
just nu sina egna intryck och 
tar också del av de utvärde-
ringar som har kommit in från 
utställarna. En första genom-
gång är tveklöst positiv.

– Väldigt många utställa-
re talar om ett bra gensvar 
från besökarna, att vi lyck-
ats nå rätt målgrupp. Det är 
minst lika viktigt som att det 
kommer många, menar Cat-
harina Jentzell som har an-
svarat för monterförsäljning-
en och i sista stund fick rycka 
in som konferencier.

Alemässan 2008 var en ut-
maning som hette duga. Be-
slutet om att mässan skulle ar-
rangeras i Ale Arena togs först 
den 15 januari och 3,5 månad 
senare var det dags att öppna 
dörrarna.

– Vi har många att tacka, 
tjejerna på mässkansliet har 
gjort ett suveränt jobb, alla le-
verantörer har ställt upp på ett 
ambitiös sätt och våra företa-

gare har visat ett stort engage-
mang för mässan. Utan dem 
hade vi inte fått dit någon Fer-
rari eller en häftig skylift. Till-
sammans lyckades vi och det 
var just samverkan som var 
mässans tema, konstaterar 
Jerry Brattåsen.

Störst beröm och flest hyll-

ningar av såväl mässkansliet 
som utställarna ges till Ale-
Surte Bandyklubb.

– Ett enastående utfört 
arbete. Visst finns det de-
taljer att förbättra för att bli 
den perfekta mässarrangö-
ren, men med deras ödmju-
ka inställning och seriösa atti-

tyd är jag övertygad om att det 
här bara är början, berömmer 
näringslivssekreterare, Kjell 
Lundgren.

Alemässan 2008 hade ett 
nytt upplägg. Fyra mässor 
under ett tak, näringsliv, 
motor, boende och fören-
ingsliv.

– Vi ansvarade för tre 
av fyra delar. Samtliga våra 
montrar såldes slut. Därmed 
är det inte sagt att vi kommer 
att ha samma koncept nästa 
gång. Det ska utvärderingen 
ge svar på. Kanske ska vi ha en 
särskild motormässa? frågar 
sig Kjell Lundgren.

Det mesta får positiv kritik, 
men det finns några minus-
tecken.

– Parkeringsplatserna 
räckte inte till, temperaturen 
i mässhallen de första dagar-
na var lite för låg. Bredban-
det strulade också inlednings-
vis, men det här är saker som 
klubben kommer att lösa i 
framtiden. Glöm inte att det 
här var första mässan, under-
stryker Jerry Brattåsen.

Den populäraste montern 
hade BanaVäg i Väst.

–Det visste vi på förhand. 
Ett ämne som intresserar alla 
och en mycket pedagogisk 
utställning med en film som 
gav besökarna chansen att se 
in i framtiden. De var väldigt 
duktiga, säger Catharina Jent-
zell.

Att mässdagarna var tors-
dag-lördag kritiserades av 
flera utställare. De önskade 
även söndagen.

– Valet av dagar grunda-
de sig på förra mässans utvär-
dering, så vi hoppas att alla 
tycker till nu. När nästa mässa 
ska arrangeras kommer vi att 
ta hänsyn till våra nya erfaren-
heter, hälsar Jerry Brattåsen.
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ÄLVÄNGENSÄLVÄNGENS CCYKELYKEL
Reservation för slutförsäljning.

2.495:-
- 50%

1.250:-

Endast
1 maj

Crescent Maria 7-vxl Vit, 

ljung, svart. Ord. pris 6.295:-

NU

4.995:-

Anders

rekommenderar

Crescent ’07:a
16" Flickcykel 4 - 6 år.

1.595:-
- 25%

1.150:-

Endast
1 maj

3-hjuling

NU

3.495:-3-vxl. Korg, Navgenerator. 
Ord. pris 4.495:-

Endast
1 maj

499:-
- 50%
250:-

Exclusiv
3-vxl. Korg, lås och kjolskydd.

Vårt pris

1.995:-

Utvärderingar ger Alemässan beröm
– Och störst hyllningar får Ale-Surte Bandyklubb

4800 personer lockade Alemässan under tre dagar i bandyhuset, Ale Arena. En siffra som arrangören var nöjd med. Mest folk 
var det på lördagen och viss kritik har riktats mot att söndagen inte ingick i mässdagarna.
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