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AXELSSONS!

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

3:a med vyer!

3:A BOHUS
3:a om 78 kvm på högsta våningen, centralt belägen med närhet till

service och kommunikationer. Ca 15 min till Göteborg och härlig balkong
med kvällssol. Vån. 3/3. Avg. 3.975 :- inkl värme, vatten samt kabel-TV.

Pris 550.000:- eller högstbjudande. Boka visningstid.
Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0702-33 32 33

Billigare kan ingen bo!

2:A NOL
Välplanerad och fi n lägenhet om 46 kvm i mycket bra skick. Kök, WC,

dusch renoverades 2004. Endast en halvtrappa upp. Lugnt och bra läge med
låg månadsavgift. Föreningen har mycket god ekonomi. Vån. 1/3. 46,1 kvm.

Avg. 1.791:- inkl värme, vatten och parkering. 
Pris 530.000:- eller högstbjudande. Boka visningstid.

Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0702-33 32 33

ALAFORS. Ale Utveck-
ling AB har avvecklats.

Begreppet och varu-
märket Ale Utveckling 
lever dock vidare, men 
är från och med års-
skiftet en enhet under 
kommunstyrelsens för-
valtning.

– Vi vill utveckla 
näringslivsarbetet i 
kommunen, säger kom-
munstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson 
(S).

Ale Utveckling grundades 
som aktiebolag 1996. Nu är 
bolagsformen ett minne blott 
och istället kommer närings-
livschefen Jerry Brattåsen 
och dennes kollega, Kjell 
Lundgren, fortsättningsvis 
att jobba direkt under kom-
munstyrelsen.

– Tidigare har vi haft en 
styrelse, bestående av tre 
politiker och två företagare, 
som vårt styrorgan. Nu 
blir det kommunstyrelsens 
arbetsutskott som kommer 
att styra vårt arbete. Vi tar 
klivet in i tjänstemannaorga-
nisationen, säger Jerry Brat-
tåsen och fortsätter:

– Avsikten är positiv ur 
näringslivshänseende. Verk-
samheten knyts närmare 
kommunstyrelsen och vi som 
är anställda kommer att ha 
samma verktyg att jobba med 
som tidigare. Detta är nästa 
steg i utvecklingen av Ale 
Utveckling skulle man kunna 
säga.

Servicen ut mot närings-

idkarna blir inte lidande?
– Nej. Ambitionen är att 

kunna skapa ett ännu bredare 
engagemang bland kom-
munens företagare, så att 
Ales näringsliv fortsätter att 
utvecklas. Hur det ska ske 
har naturligtvis våra företa-
gare störst kunskap om.

Hur tycker du att 
näringslivet har utvecklats 
under de 12 år som du varit 
verksam i Ale Utveckling?

– Jag ser en stor förändring 
i det regionala arbetet, vi har 
fått ett ökat nätverk i Göte-
borgsområdet. Det regionala 
samarbetet är annorlunda 
idag än vad som var fallet 
tidigare, vilket har påverkat 
Ale. Det vet jag att företa-
garna upplever som oerhört 
positivt, säger Brattåsen och 
tillägger:

– Andra viktiga saker för 
aleföretagen är naturligtvis 
utbyggnaden av E45 och dub-
belspårsjärnvägen med fem 
stationer samt den fortsatta 
inflyttningen till kommunen. 
De aleföretag som arbetar 
för BanaVäg i Väst-projektet 
eller erbjuder produkter och 
tjänster till de som arbetar 
med projektet har natur-
ligtvis högkonjunktur under 
utbyggnadsperioden, eller de 
som ser kreativa möjligheter 
genom den ökade befolk-
ningen, skapar sig sannolikt 
bra möjligheter att komma ut 
ur den allmänna lågkonjunk-
turen på ett positivt vis.

Vad har den rådande 
lågkonjunkturen fått för 
konsekvenser för närings-
livet i Ale så här långt?

– Vi har fått signaler om 
att många företag har det 
jobbigt. Enligt Arbetsför-
medlingen är det emellertid 
få företag som har behövt 
varsla personal, säger Brat-
tåsen.

– Trots rådande mörker 
gäller det att se möjligheter. 
Ett ljus i tunneln är bland 
annat Alelion Batteries eta-
blering som ligger helt rätt 
i tiden och som skapar nya 
arbetstillfällen. Nu får Ale 
kommun tillbaka lite grann 
av den satsning som påbörja-
des 2000, avslutar Jerry Brat-
tåsen.

NÖDINGE. Det mesta 
talar för att det blir en 
Alemässa 2010.

Det planeras för ett 
tredagarsarrangemang, 
23-25 april.

– Vi har tagit fasta 
på de synpunkter som 
framkom i utvärde-
ringen av förra mässan 
och då beslutat att 
genomföra kommande 
Alemässa fredag-
söndag, säger närings-
livschef Jerry Brat-
tåsen.

Ale Utveckling kommer i 
vanlig ordning att bli ansva-
rig för Alemässan. Intresset 
för tidigare mässor har varit 
stort, kommunens närings-
idkare har ställt upp på 
bred front och publiken har 
strömmat till.

– Vi har fått en väldigt 
bra respons från såväl före-
tagarna som allmänheten. 
Det är anledningen till att vi 
planerar för ännu en mässa, 
säger Jerry Brattåsen och 

fortsätter:
– Vi måste emellertid ha i 

beaktning att vi befinner oss 
mitt i en lågkonjunktur. Vi 
vet att det kommer att vända, 
men inte när. Det viktigaste 
är att företagen vill och 
har kapacitet att ställa upp, 
annars faller projektet.

Betydligt närmare i tiden 
ligger den sopplunch som 
sker i Ale Företagsforums 

regi nästa fredag på Hotell 
Surte. Aleföretagarna inbjuds 
att lyssna till senaste nytt från 
kommundirektör Stig Fre-
driksson. Vidare kommer 
Erik Ullsten, Prestera Sales 
Training Center, att föreläsa 
under rubriken ”Skapa din 
egen högkonjunktur”.

JONAS ANDERSSON

Avvecklas som aktiebolag 
men varumärket behålls
– Ale Utveckling lyder nu under kommun-
styrelsen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jerry Brattåsen fortsätter 
sitt arbete som näringslivs-
chef, men från och med års-
skiftet lyder Ale Utveckling 
under kommunstyrelsens 
förvaltning.

Jarl Karlsson och Göran Johansson i samband med invig-
ningen av Alemässan i Ale Arena förra året. Ale Utveckling 
planerar för en ny mässa 2010.
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