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Tors 28:e maj kl. 16–22
MISSA NU INTE

PROGRAM - Huvudscenen 

16.00 – 16.10 Invigning av Shari

16.15 – 16.35 Rupika Bollywood 

17.00 – 17.30 Pop-rockband

18.00 – 19.00 Stora Allsången,

Allsångsorkestern  

19.30 – 20.00 Räfven

20.20 – 21.05 Bosnia Express

21.15 – 21.30 Kultur Atom

21.30 – 22.00 Kexan och Hanna

Å mycket mycket mer... 
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NOL. Bättre tillgänglig-
het och bättre arbets-
miljö.

Posten ser många 
fördelar med flytten till 
Nol.

1 juni öppnar Posten 
Företagscenter på det 
nya industriområdet 
mitt i Nol.

Tio års letande är över. Nu 
får Posten äntligen den geo-
grafiska placering man har 
önskat med hög tillgänglig-
het och ändamålsanpassade 
lokaler. Posten Företagscen-
ter blir väl synligt från E45 
i den nya fastigheten som 
Svenska Stenhus har byggt 
på uppdrag av Nol Fastighe-
ter AB.

– Vi är väldigt nöjda med 
lokalen och dess utförande. 
Byggherren har varit lyhörd 
för våra synpunkter och tid-
planen håller också, säger 
Anders Hammar, Posten 
lokaler och fastigheter.

Nedläggning
Nedläggningen av verk-
samheterna i Nödinge och 
Älvängen ger goda ekono-
miska effekter när Företags-
center och brevbärarkontoret 
nu placeras i en lokal.

– Det tror jag alla förstår. 
Bara i minskade hyreskost-

nader gör vi en bra förtjänst. 
Sedan finns det stora förde-
lar med att ha ett gemen-
samt brevbärarkontor, säger 
Anders Hammar.

Att hamna i ett industri-
område istället för i ett köp-
centrum är också positivt.

Postombud
– I centrumen har vi våra 
postombud, bland annat på 
Ica, som sköter allt privatkun-
derna har behov av. Ett före-
tagscenter som har till upp-
drag att hjälpa företagskun-
der med större försändelser 
ska först och främst vara lätt-
tillgängligt för företagen. Det 
blir vi här i Nol. Det är svårt 
att hitta en geografisk place-
ring som är bra för alla i Ale. 

Nol blir minst dåligt för alla, 
säger Thomas Carlsson.

Totalt blir det en arbets-
plats för cirka 25 personer.

– Arbetsmiljön blir ett jät-
telyft för personalen. Nya 
lokaler och det faktum att vi 
har fått vara med från början 
gör att vi har kunnat anpas-
sa lokalerna. IR-styrd belys-
ning, tak över bilarna när man 
lossar och lastar är väldigt po-
sitivt, säger Mikael Ekberg, 
Posten Älvängen, som snart 
är ett minne blott.

Posten Företagscenter 
öppnar i Nol den 1 juni.

Posten Förtagscenter öppnar i nya lokaler i Nol. Thoms Carlsson, Anders Hammar och Mikael 
Ekberg är förväntansfulla och ser många fördelar.

Invigning i Nol närmar sig

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Här på Folketshusvägen 1 i Nol öppnar Posten Företagscen-
ter den 1 juni.

– Posten Företagscenter öppnar 1 juni


