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4,5 miljon till Energiteknikcentrum
NÖDINGE. Ale kommun 
tog år 2000 initiativ 
till Energiteknikcen-
trum i Nol, ETC.

Satsningen har varit 
framgångsrik och ETC 
leder idag utveck-
lingen av ny batteri- 
och bränslecellsteknik 
i Sverige.

Ale kommun utökar 
nu sitt engagemang 
och beviljar ETC 1,5 
Mkr per år till 2011.

Energiteknikcentrum vars 
syfte har varit att finna den 
industriella nyttan med alla 
forskares idéer. Det har 
redan resulterat i en rad 
goda initiativ. Organisatio-
nen Vätgas Sverige har sitt 
ursprung från ETC. De har 
idag uppdraget att utveckla 
vätgas som energibärare i 
Sverige.

Alelion Batteries som 
2015 hoppas ha egen till-
verkning av litiumbatterier 
är en avknoppning från 
ETC.

Vill bidra
– Vi vill vara med och bidra 
till att verksamheten fort-

sätter att utveckla spännan-
de idéer som är av stor be-
tydelse för hela landet. Här 
finns våra stora tekniska 
högskolor med liksom BRG, 
Göteborgs Energi och Eka 
Chemicals. Självklart ska 
Ale kommun som initierade 
projektet vara med, säger 
kommunalråd, Jarl Karls-
son (s).

Nästa projekt som ETC 
ska gå in i mer aktivt är 
Test site Sweden. Det är 
ett nationellt projekt och 
en neutral mötesplats för 
gemensamma forsknings-
projekt inom säkerhet, 
miljö och ITS (Intelligenta 
Transport System). Delar 
av nybyggda E45 kommer 
att ingå i projektet.

– Sen har vi Saabs och 
Volvos gemensamma sats-
ning på Gröna Bilen, där 
ETC får en nyckelroll i 
utvecklandet av ett batteri. 
Alla dessa projekt är perso-
nalkrävande och det krävs 
en garant för lönekostnan-
derna. Det får vi bland annat 
genom pengarna från Ale 
kommun. Att dessa projekt 
sedan leder till nya arbets-
tillfällen är en positiv effekt, 
en annan är att andra intres-
senter troligtvis tiodubblar 
den insatsen, säger Kjell 
Lundgren, Ale Utveckling.

Majoriteten föreslår 1,5 
Mkr per år till ETC under 
åren 2009-2011. Totalt 4,5 
Mkr.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ny Alemässa redan våren 2010

Sedan 1999 har Alemäs-
san arrangerats vart tredje 
år, men nu ändras ruti-
nerna. Årets mässa innehöll 
fyra olika delar, Näringsliv, 

Boende, Motor och Fören-
ingsliv.

– Vi hittade en bra modell 
och har också tagit lärdom 
av en del misstag. Utvär-
deringen sa bland annat 
att öppetdagarna bör vara 
fredag-söndag, så blir det 
sannolikt nästa gång, säger 
näringslivschef, Jerry Brat-
tåsen och fortsätter:

– En arbetsgrupp kommer 
snart att börja dra upp riktlin-
jerna. Det har kommit fram 
många intressanta idéer. En 
skulle kunna vara att även ha 
en form av trädgårdsmässa.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Alemässan 
som arrangerades i 
våras i bandyhuset, Ale 
Arena, får en uppföljare 
om två år.

– Utvärderingen som 
gjordes bland utstäl-
larna var tydlig på den 
punkten. De vill inte 
vänta tre år på nästa, 
säger kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl 
Karlsson (s).

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

Ale kommun säger i sitt 
remissvar på den statliga 
utredningen, ”EU allmän-
nyttan och hyrorna”, nej till 
förslagen om att driva kom-
munala bostadsbolag för 
att maximera vinsten eller 
enligt en strikt självkost-
nadsprincip. Kommunsty-
relsens arbetsutskott är 
enig i frågan.
– Om de kommunala 
bostadsbolagen inte kan 
användas för att uppfylla 
ett samhällsuppdrag finns 
det ingen anledning att 
vara kvar som ägare, säger 
Jarl Karlsson (s), kom-
munstyrelsens ordförande.
Samhällsuppdraget i fråga 
är att arbeta med bostads-
försörjning för kommu-
nernas alla invånare. Det 

går inte att kombinera 
med utredningens förslag 
om vinstmaximering, 
menar kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Inte heller 
det andra alternativet 
– självkostnadsstyrning – är 
bra, tycker arbetsutskottet. 
Ale kommun föredrar att 
bostadsbolagen drivs på 
affärsmässig grund med 
det tydliga uppdraget att 
verka för integration och 
social sammanhållning. 
Man kommenterar också 
utredningens slutsats att 
EU-kommissionen skulle 
kräva inkomstgränser för 
hyresgästerna.
– I så fall blir de enda 
boende i kommunala 
bostadsbolag människor 
med lite pengar. Då ökar 

segregationen i samhället, 
säger Jarl Karlsson. I stället 
stödjer kommunstyrelsens 
arbetsutskottet förslaget 
från Sveriges Kommu-
ner och Landsting, SKL. 
Avkall på maximal vinst 
kan vara ett godtagbart 
stöd till det kommunala 
bostadsbolaget för att 
detta ska kunna uppfylla 
kraven på integration 
och bostadsförsörjning. 
Däremot ger Ale kommun 
sitt stöd till förslaget att 
hyrorna i de kommunala 
bostadsbolagen inte längre 
ska vara hyresnormerande 
– så länge hyresgästerna 
skyddas från alltför snabba 
hyreshöjningar. 

���

”Kommunala bostadsbolag ska verka för 
integration och social sammanhållning”

Alemässan 2008 blev en 
succé med bland andra dan-
sösen Annika Sjöö.
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