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Jerry Brattåsen hade säll-
skap av kommunalrådet Jarl 
Karlsson och miljö- och 
byggförvaltningens chef, 
Ann-Britt Svedberg när de 
fem Aleföretagen erhöll sina 
diplom i fredags. Diplome-
ringen föregicks av en ge-
mensam lunch där Jarl Karls-

son passade på att informera 
om den utveckling som sker i 
kommunen, samt att han tog 
tillfället i akt att hylla var och 
en av företagarna.

– Företagen är en viktig 
del av kommunens fortsat-
ta utveckling och vi är ange-
lägna om att ni kommer med 

inspel till oss. Det är bättre 
att vi diskuterar med varandra 
än om varandra. En dialog är 
alltid välkommen, förklarade 
Jarl Karlsson.

Miljödiplomeringen star-
tades upp förra hösten och 
totalt har fem träffar om två 
timmar genomförts med före-
tagens representanter. Varje 
företag har också fått hjälp av 
en miljöutbildad student från 
Göteborgs Universitet. Efter 
utbildningen skedde en mil-
jörevision.

– Hjälpen vi fick från Gö-
teborgs Universitet var ovär-
derlig. Utan hennes insats 
hade vi stått oss slätt, säger 
Fredrik Grankvist på Eu-
rocable.

Förutom Eurocable var 
det Hardesjö Bilverkstad, 

Ale Tryckteam, Jonas Svets & 
Smide samt Alekuriren som 
erhöll miljödiplom.

POLIS
RONDENRONDEN

Lördag 16 augusti

Elverktyg tillgripna
Stöld rapporteras från en 
byggarbetsplats i Nol, i sam-
band med utbyggnaden av E45. 
Elverktyg tillgrips ur en verk-
tygsbod.

Inbrott i Bohusskolan. Diverse 
gods tillgrips.

Söndag 17 augusti

Dieselstöld
En hjullastare töms på sin 
diesel, totalt 5 000 liter. Även 
100 meter kopparkabel stjäls.

Måndag 18 augusti

Skadegörelse
Någon gör sig skyldig till ska-
degörelse och olaga intrång på 
Älvängenskolan. En källardörr 
bryts upp och vidare förstörs 
ett golv i den träborg som står 
placerad ute på skolgården.

I Surte griper polisen en känd 
gärningsman som gör sig skyl-
dig till ringa narkotikabrott, för 
eget bruk.

Anmälan görs till polisen om 
ett inbrott i ett av vård- och 
omsorgsförvaltningens kontor 
i Alafors. Det är okänt vad som 
har stulits.

Torsdag 21 augusti

Narkotikabrott
Polisen stoppar en bil i Surte 
och anträffar då en man i 30-
årsåldern som visar tydliga 
tecken på narkotikapåverkan. 
Mannen är nu misstänkt för 
narkotikabrott, innehav och 
brukande, samt drograttfylla.

Antalet anmälda brott under 
perioden 15/8 – 22/8: 49. Av 
dessa är tolv skadegörelse, 
varav sex på hållplatser, och tre 
bilinbrott. 

Nu kan ni boka
klipptider och 
skönhetsbehandlingar
på internet!

Kom in till oss 
för lösenord till 
bokningssidan.
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Aleföretag miljödiplomerades på Kungsgården
PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ales nydiplomerade företag är från vänster Fredrik Grankvist, Eurocable, Kent Hylander, Alekuriren, Niclas Hardesjö, Hardesjö Bilverkstad, Sven-Erik Möll-
back, Ale Tryckteam samt Katarina Johansson och Joachim Heine, Jonas Svets & Smide. Längst bak ses Ann-Britt Svedberg, chef för miljö- och byggför-
valtningen, Jarl Karlsson, kommunalråd, och Jerry Brattåsen, näringslivschef.

ALVHEM. I fredags fick en kvintett Aleföretag ta 
emot diplom.

Vid en ceremoni på Kungsgården i Alvhem erhöll 
företagarna sitt bevis som miljödiplomerat Ale-
Lilla Edetföretag enligt Göteborgsmodellen.

– Det som är en konkurrensfördel idag utgör 
ribban imorgon, säger näringslivschef Jerry Brat-
tåsen.

Surte Glasbruksområdet 
innehåller fyllnadsmassor 
från glasbrukstiden. Förutom 
glaskross, kolliknande slagg, 
tegel mm innehåller massor-
na en del metallföroreningar 
bland annat arsenik och bly.

Ale kommun har fått ett 
statligt bidrag från Rädd-
ningsverket och Naturvårds-
verket på sammanlagt 17 Mkr 
för att sanera området, så att 
området inte förorenar Göta 

älv (vattentäkt för ca 700 000 
personer). Arbetet beräknas 
kunna  påbörjas i november 
2008. De förorenade mas-
sorna kommer att ligga kvar, 
men strandlinjen ska säkras.

På torsdag i denna vecka 
har företagare på Surte västra 
industriområdet bjudits in till 
ett informationsmöte kring 
saneringsabetet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Sanering av Surte industri-
område startar i november


