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ÄLVÄNGEN. En grov 
skadegörelse ägde rum 
i Älvängen förra helgen.

I före detta Carl-
marks lokaler fick ett 
par företagare sina 
ägodelar förstörda.

– Rent sabotage, 
säger en av de drab-
bade hyresgästerna, 
Bengt Bengtsson.

Mitt i Ale AB, Ale Villapro-
duktion samt Värme & Sani-
tet är de tre företag som utsat-
tes för den omfattande skade-

görelsen i lagerlokalerna nere 
vid älvkanten. Vandalisering-
en ägde rum någon gång 
mellan lördag och söndag 
30–31/8.

– Det är för jäkligt! Bara 
en massa förstörelse till ingen 
nytta, suckar Bengt Bengts-
son som bland annat fick en 
husvagn totalförstörd.

– Gärningsmännen har 
hällt ut litervis med målarfärg 
inne i husvagnen. Jag förstår 
inte vad som är nöjet.

Bengt Bengtsson hyser 
stort hopp om att få reda på 
vilka som utfört vandalise-

ringen. De drabbade före-
tagarna har utlyst en belö-
ning om någon kan komma 
in med tips som leder till ett 
gripande.

– Jag måste ge en eloge 
till polisen som var här och 
gjorde en väldigt noggrann 
brottsplatsundersökning. 
Förhoppningsvis kan det 
ge resultat, avslutar Bengt 
Bengtsson.
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Ale kommuns näringsbolag

Bättre miljöarbete
Ökad konkurrenskraft
Allt fl er företag upptäcker 
konkurrensfördelarna med ett aktivt 
miljöledningssystem och miljöarbete. 
Förutom en bättre kontroll av den egna 
verksamheten så efterfrågar fl er detta 
vid upphandling, inte minst offentliga 
myndigheter och större företag. Sedan 
2004 har ett 30-tal företag i Ale och Lilla 
Edet genomgått Miljöutbildningen. Vi 
erbjuder ditt företag ökad konkurrenskraft 
och lönsamhet genom minskad 
miljöpåverkan.

MILJÖDIPLOMERING
Miljödiplomerat Ale-Kungälv-Lilla Edetföretag enligt 
”Göteborgsmodellen” är en lightversion av ISO 14 000. 
Densamma är lämplig för de företag som huvudsakligen 
har sina kunder inom Sverige. Utbildningen genomförs 
genom 5 seminarier á 2 timmar och är praktiskt inriktad med 
hemuppgifter mellan seminarierna. I utbildningen får företaget 
dessutom hjälp med analysen och dokumentationen av en 
miljöutbildad student från Göteborgs Universitet, vilket varit 
mycket uppskattat av tidigare kursomgångar. Efter avslutad 
utbildning erbjuds möjlighet till en revision som med godkänt 
resultat leder till miljödiplomet. I utbildningen deltar företag 
etablerade i Ale, Lilla Edet och Kungälv, men även företag 
utanför detta område har intresserat sig för att delta.

TID OCH PLATS
Utbildningen omfattar 5 seminarier inkl dokumentation. 
Seminarierna arrangeras centralt i Ale och exakt plats meddelas 
genom bekräftelsen. Kursstart sker den 2 oktober klockan 15.00.

Kostnad inkl hjälp med analys och dokumentation 
5 700 kronor exkl moms. Revisionskostnaden har tidigare år varit 
ca 3 500 kronor exkl moms beroende på företagets storlek och 
verksamhet. Flera personer kan delta på seminarierna utan extra 
kostnad.

Försäkra dig om en plats i denna utbildning genom att anmäla 
dig före den 22 september till e-post: jerry.brattasen@ale.se
Vill du veta mera vänligen kontakta 
Ale – Jerry Brattåsen 0303-330 277
Kungälv – Anette Svahn 0303 – 239 088
Lilla Edet – Kjell Hermansson 0520-659 540. 
Kursledare är Håkan Axelsson, Dupoden AB, 
www.dupoden.se/miljodiplom.html

Miljödiplomutbildade företag i Ale och Lilla Edet

Aero-Spray AB
Alafors plåtslageri AB
Ale Golfklubb
Alekuriren AB
Ale Karosseriteknik AB
Ale Renhållningsenhet i Ale kommun
Ambulanstjänsten i Ale
Axums Järn Järnia AB
BCDI AB
Eurocable AB
Grafi ska Sliperiet AB
Hardesjö Bilverkstad AB
JiO Eltjänst AB
Jonas Svets & Smide AB
KSG i Surte AB
Lidéns Slip AB
Liljas Svets & Mekaniska 

Media Laget AB
Medixa Medical AB (Stenungsund)
Nordisk Byggskadeutredning
Pack Online Sweden AB
Pollex AB
Pretect AB
RB:s Industri AB
RD Rena Golv 
Rydéns Bil & Lack i Älvängen AB
SGK Generation AB
Skandinavisk Vent Service AB
Simonsens plåtslageri AB
Skepplanda Eltjänst AB
Svensk Bygg & Industrisanering
Swansons Telemekanik AB
Team Städservice
Wika Mekaniska AB
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Jonas Andersson
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Ge ett bidrag till Världens Barn

i samarbete med

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn. 
Du som företagare erbjuds att få din logotype tydligt 

publicerad på en gemensam helsida i 
Alekuriren vecka 42, 2008. 

Det enda du behöver göra är att sätta in minst

500 kr till Ale Lions club,  senast 11 okt -08

bankgiro: 653-8011, 
märk inbetalningen "Världens Barn".

Bästa företagare!

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen.

För mer info: www.varldensbarn.se


