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RONDEN
ALVHEM. Under tisda-
gen fick sex företag 
från Lilla Edet, Ale och 
Kungälv under 

högtidliga former 
mottaga diplom för sitt 
miljöarbete.

Efter ett antal måna-
ders internt miljöarbete 
kan nu företagen titu-
lera sig som  ”Miljödip-
lomerade företag”.

Diplomen delades 
ut av kommunalrådet 
i Ale, Jarl Karlsson 
(S), i samband med en 
gemensam lunch på 
Kungsgården i Alvhem.

Allt fler företag har upptäckt 
konkurrensfördelarna med 
ett aktivt miljöledningssys-
tem och 

miljöarbete. Förutom en 
bättre kontroll av den egna 
verksamheten så efterfrågas 
detta ofta vid upphandlingar, 
inte minst av offentliga myn-
digheter och större företag.

– Tiden var helt klart inne 
för oss att bli ett miljödiplo-
merat företag. Det har varit 
mycket arbete, men det har 
det varit värt. Vi har redan 
fått in ett par stora jobb som 
vi inte hade fått annars, säger 
Björn Nyquist på Lödöse 
Städ AB, ett av de företag 
som erhöll diplom i tisdags.

– Att vara ett miljödiplo-

merat företag är definitivt en 
konkurrensfördel, poängte-
rar Björn Nyquist.

Sedan 2004 har ett 40-tal 
företag i Ale, Kungälv och 
Lilla Edet genomgått mil-
jödiplomeringen. Utbild-

ningen kallas för ”Göte-
borgsmodellen” och är en så 
kallad lightversion av ISO 14 
000. Utbildningen genom-
förs under ett antal semina-
rier och är praktiskt inriktad 
med hemuppgifter. Efter 

avslutad utbildning erbjuds 
möjlighet till revision som 
med godkänt resultat leder 
till miljödiplomet. 

Kursen har bland annat 
resulterat i att företagen har 
arbetat fram strategier för 

miljöarbetet såsom miljöpo-
licy samt mätbara miljömål. 
Företagen har också fått 
utse en miljöansvarig person 
inom sina respektive organi-
sationer. Man har dessutom 
planlagt hur det fortsatta 

miljöarbetet ska drivas vidare 
och utvecklas ytterligare de 
kommande åren.

– Miljödiplomeringen är 
ett exempel på effektivt sam-
arbete över kommungrän-
serna. Det kan säkert tilläm-
pas inom fler områden, säger 
Jerry Brattåsen, närings-
livschef i Ale kommun.  

Nästa kursomgång för 
företagare i Lilla Edet, Ale 
och Kungälv planeras att 
dra igång den 30 september 
i Alafors.

– De företag som är intres-
serade av att vara med kan 
kontakta mig eller Helene 
Evensen, näringslivsutveck-
lare i Lilla Edets kommun, 
avslutar Brattåsen.

Miljödiplomering som ger konkurrensfördel
– Företagen erhöll sitt bevis på Kungsgården

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stolta företagare som just erhållit sitt certifikat som miljödiplomerat företag. Arne och Göran Tilly, Kollanda Grus, Björn och 
Yvonne Nyquist, Lödöse Städ, Gunilla Knapelid, Berit Krantz och Gilbert Olsson, Nordiska Folkhögskolan, Juha Räsänen, Sol 
& Säkerhet. På bilden ses även Jerry Brattåsen, näringslivschef Ale kommun, och Ales kommunalråd, Jarl Karlsson.

MILJÖDIPLOMERADE 
FÖRETAG
Följande företag har miljödiplo-
merats och certifierats  per den 
8 september 2009: 
• Sol & Säkerhet, Lilla Edet 
• Lödöse städ, Lilla Edet  
•  Kollanda Grus, Ale 
• Älvängens glasmästeri, Ale 
• Nordiska folkhögskolan, Kungälv 
• Vena Entreprenad, Kungälv

Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Villadrömmen

Här har du ett hus att trivas i, mitt 
i hjärtat av Nol. Huset ligger på en 
hörntomt med uppvuxna fruktträd 
och en härlig altan. Smakfullt 
renoverat det senaste året. Perfekt 
för er/dig som vill uppfylla din 
dröm om en egen villa.  90 kvm 
Boa 42 kvm Bia. 

Pris 1.790.000:-/hbj. Mäklare: Fredrik Hellberg 
0303-746690  Mobil: 0702-333233

Viktiga renoveringar 
gjorda!

Önskar du villa med centralt läge? 
Då kan detta vara något för dig. 
De viktigaste renoveringarna är 
gjorda: Nytt tak-99, omdränerat-07 
samt ny frånluftsvärmepump.-07. 
Nu är resten upp till dig! 78 kvm 
Boa , 45 kvm Bia. 6rok varav 4st 
sovrum.

Pris 1.690.000:-/hbj. Mäklare: Fredrik Hellberg
0303-746690  Mobil: 0702-333233

Villa Lottenlund 
Kliv in genom den röda ytterdörren och upplev husets atmosfär och hemtrevnad. Nu har ni möjlighet 
att förvärva ett unikt boende! Charmigt nyrenoverat hus med anor från sekelskiftets början. Centralt 

belägen men ändå nära till skog och natur. Måste verkligen ses! 135 kvm Boa + 99 kvm Bia. 
Pris 2.650.000:-/hbj. Mäklare: Fredrik Hellberg  0303-746690  Mobil: 0702-333233

4:a

Nära till allt - Surte
Stor, ljus och fi n 4:a med härlig utsikt och balkong i omtyckt förening. Mitt i Surte centrum ligger 

denna mycket välplanerade lägenhet med närhet till service, affärer och kommunikationer. 
Ca 10 min till Göteborg. Vån. 5/6, hiss. 94,5 kvm.  Avg. 3.938:- inkl. värme, VA & kabeltv
Pris 1.075.000:-/hbj. Mäklare Birgitta Ström 0303-746690  Mobil: 0705-218580.
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