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Boka tid 
för en

pratstund. - En tryggare resa

NOL. I onsdags klockan 
9.30 gick startskottet 
för Nolklassikern. 

Som vanligt är det 
fyra grenar som del-
tagarna ska utföra; 
långvandring, simning, 
cykling och löpning 
(Nolvarvet).

Samtidigt som klas-
sikern tog sin början 
utspelade sig även 
Nolympiaden för års-
kurs F-2.

Den första grenen som utförs 
i Nolklassikern är en långvan-
dring, där eleverna promene-
rar en sträcka på cirka 10 kilo-
meter. En förändring för i år 
är att Nolklassikern nu enbart 
vänder sig till eleverna i års-
kurs 4-6. Tidigare har även 

eleverna i årskurs 3 omfat-
tats av Nolklassikern.

För de yngre barnen ar-
rangeras istället Nolympia-
den. Detta är en typ av häl-
soaktivitet som lämpar sig 
bättre för de yngre barnen. 
Grenarna som utgör Nolym-
piaden är bollkastning, längd-
hopp, 60 meters löpning och 
800 meters löpning. 

– Nolskolans motto är att 
vara en skola i rörelse, säger 
Ragne Bengtsson, lärare på 
Nolskolan.

– Dessa arrangemang på-
verkar skolarbetet positivt 
och stärker även gemenska-
pen bland eleverna, tillägger 
Ragne.

I förra veckan genomför-
des också Skoljoggen på Nol-
skolan, som är Sveriges störs-
ta motionslopp alla kategorier 

och som arrangeras av Svens-
ka Skolidrottsförbundet.

– Alla som vill kan i sam-
band med Skoljoggen bidra 
med en frivillig så kallad 
springslant. Förmånstagare 

av springslanten är Barncan-
cerfonden och Skolidrotts-
förbundet, avslutar Ragne 
Bengtsson.

MIKAELA 
ANDERSSON

NolklassikeNolklassikern är igångrn är igång
– Nolskolan är en skola i rörelselse

Här går starten för Nolklassikern 2008/09. Eleverna i års-
kurs fem på Nolskolan ger sig ut på en tio kilometer lång 
vandring.
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60 meters löpning var en av grenarna i Nolympiaden, som 
eleverna i årskurs F-2 fick uppleva i onsdags.
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Posten stod som värd för Ale 
Företagsforums sopplunch i 
fredags. De hade anlitat Ola 
Rynge för att föreläsa om 
generationsskifte i företag. 
Det blev en sömnig historia. 
Huvudfrågorna om vad som 
gäller rent skattetekniskt och 
vilka juridiska faktorer som 
bör beaktas lämnades helt 
utan kommentarer. Att lyssna 
till en föredragshållare som 
redan på förhand gjorde klart 

att de mest angelägna rubri-
kerna utelämnats kändes 
totalt meningslöst. Att ett 
generationsskifte kräver nog-
grann planering och en klok 
uppföljning efteråt var knap-
past sensationellt. De mest 
relevanta frågeställningarna 
om det finns några juridiska 
fallgropar eller skattetek-
niska fördelar gavs det aldrig 
några svar på.

Jarl Karlsson (s), kom-

munstyrelsens ordförande,  
rapporterade om senaste nytt 
från kommunens horisont. 
Han inledde med att berätta 
om den strategiska planen 
och tvåårsbudgeten som 
kommunfullmäktige antog i 
måndags.

– Det är den första tvåårs-
budgeten som vi antar. Skälet 
är att vi vill ägna mer tid åt 
verksamheterna än  bara siff-
ror. Det är ett ganska omfat-
tande arbete att lägga budget. 
Vi har i detta arbete lagt stor 
vikt vid alebornas välbefin-
nande. Vi vill utveckla ett 
attraktivt Ale, sa Jarl Karls-
son och poängterade att den 
strategiska planen vilar på 
nyckelorden nära, nytän-
kande och naturligt.

Ola Rynges innehållslösa 
föredag om generationsskifte 

i företag borde sedan ha bytts 
ut mot att företrädare för 
LB:s Mekansika som nyligen 
genomfört ett skifte fått möj-
lighet att berätta om hur de 
gick tillväga. 

Nyfikna företagare erbjöds 
istället en rundvandring på 
företaget, vilket förvisso var 
mycket intressant men långt 
från dagens temaämne. 

LB:s Mekaniska är inte 
bara ett företag som fram-
gångsrikt har genomfört ett 
generationsskifte, man har 
också expanderat kraftigt. På 
två år har antalet anställda 
utökats från 27 till 63 och 
fler är på väg in. Det gör LB:
s till Ales näst största privata 
företag.

Sopplunch utan matnyttigt innehåll
– Meningslös föreläsning om generationsskifte i företag

BESVIKEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. Temat för fredagens sopplunch för 
företagare var generationsskifte.

Ett intressant ämne, särskilt med tanke på att 
mötet förlagts till LB:s Mekaniska i Älvängen som 
med stor framgång genomfört ett internt ägar-
skifte.

Möjligheten att lyssna till LB:s Mekaniskas 
erfarenheter glömdes bort och det blev istället en 
föreläsning som inte hade mycket till livs.

Ola Rynges föreläsning om generationsskifte i företag på 
månadens sopplunch var allt annat än matnyttig. De vikti-
gaste ingredienserna juridik och skattefrågor berördes ej.


