
En kurs i positivt bemötande, för fö-
retagare och kommunala tjänstemän. 
Ska det verkligen behövas? Är inte 

det det mest självklara av alla självklara ting. 
Det borde vara det, men efter att själv ha 
fått delta måste jag säga att än så länge har 
man mycket kvar att lära.

Kursen "Vinnande bemötande" leds av Paal 
Evjent, en som vanligt mycket roande norr-
man, som på uppdrag av Företagarna Ale och 
kommunens näringslivsenhet Ale Utveckling 
har många kloka budskap. Det mest begåva-
de var kanske ändå att blanda kommunala fö-
reträdare med representanter från det priva-
ta näringslivet. Det satte färg på de två kur-
stillfällena som båda innehöll mycket tid för 
gruppdiskussion.

Paal Evjent låter sin pedagogik utgå från var-
dagliga exempel och med en positiv underton. 
I centrum står du själv. "Titta i spegeln – inte i 
kikaren". Tänk så många gånger vi pratar om 
andra – kritiserar och har synpunkter – hur 
vore det att titta i spegeln och fundera kring 
vårt eget agerande.

I grunden vet alla som jobbar med kundkon-
takter att varje kund ska behandlas som om det 
vore den mest unika och mest värdefulla, men 
gör vi det? Självklart inte. Företagaren tänker 
ofta med plånboken och vet exakt hur mycket 
varje kund spenderar och det avgör också hur 
vi bemöter personen. Ibland ringer kunder vid 
precis fel tillfälle, ska kunden behöva få kritik 
för det? "Nej, självklart inte. Lär er att be om 
att få återkomma när ni har bättre med tid".

På en arbetsplats med flera anställda är arbets-
miljön ofta helt avgörande kring företagets 
framgång. Paal försöker lära oss att ge kom-
plimanger, att vara positiva föredömen. Det är 
en suverän vision och något vi alla bör tänka 
på, men nog var det fler än jag som funderade 

på om det verkligen går att lära gamla hundar 
"att sitta". Däremot är det nyttigt att bli upp-
märksammad på hur mycket vårt humör på-
verkar andra. Har vi en dålig dag gör vi nog 
klokt i att stanna hemma.

För de som jobbade med försäljning blev 
kursen extra givande. Många exempel hand-
lar om försäljarna som har svårt att nå fram-
gång och söker ursäkter. Den vanligaste ur-
säkten är naturligtvis att kollegorna har bättre 
distrikt...

Tanken är att om utvärderingarna ger tillåtel-
se fortsätta med fler seminarier under samma 
rubrik. Tveklöst bör fler företagare och kom-
munala tjänstemän få 
chansen till samma lyft. 
Även om det inte är så 
mycket ny kunskap så 
är det ack så nödvändi-
ga påminnelser.
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 Självscanningvara!

Briochekrans

20:-20:-/s/st
French Bakery 573 g • Jfr pris 34:90/kg

Max ett köp per kund
Pris utan självscanning 34:95/st

Öppet alla andra dagar 8-22 • ICA Kvantum, Ale Torg • www.ica.se/ale
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 44 • Tel 0303-975 00

Präst-, Herrgård

79:-/kg
Allerum

Senapsgriljerad 
Helgskinka

1995
/hg

Kokt • Jacobsdals char

Grön 
sparris

1990
/st

Peru 250 g • Klass 1
Jfr pris 79,60/kg

Lindorkulor 2990
/st

Lindt 150g • Jfr pris 199,33

Njutbara choklad

Ljusa omtankar
Gravkransar 89:-/st

25cm

Gravlykta 4990
/st

Svart smide • Ljus ingår ej

Gravljus 4990
/st

ICA Home 5-pack • 5-dygns

Gravljus med lock 1990
/st

ICA Home • 2-pack

I manuella disken...

Veckans Provsmak!
Torsdag – Fredag

Lindt  Choklad
Välkommen in och njut.

Soppa & Färdigmat, Findus

Fredag
Tapasbjudning, Ridderheims 

& Maizena - muffi ns

Äpple 
  Lobo 

1290
/kg

Sverige • Klass 1

Kaffe

49:-
Zoega 500g • Jfr pris 49:-/kg

Max ett köp per kund

2 för

Cider

    30:-+pant
Herrljunga 100 cl • Jfr pris 10:-/liter + pant

3 för

Fläskfi lé 

6990
/kg

Danish Crown. Ursprung Danmark.

3700GÖR DET VARJE VECKA!

Ale hundpensionat
Valpkurs/Unghund startar i november. 

Kommer att hållas inom hus.
Ale hundpensionat har öppet 

under Jul och Nyår
Välkomna!

0303-74 49 31

Så ska kunderna bli bemötta

Paal Evjent är seminarieledare för kursen "Vinnande bemötande" som både företagare och 
kommunala tjänstemän hade förmånen att få gå under två tillfällen.

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kvällsmöte för 
pigga företagare
BOHUS. Eka Chemicals, Bana-
Väg i Väst, Leader och en tidigare 
världsmästarinna på cykel räckte 
inte för att locka storpublik till 
Ales största privata arbetsgivare.

Kvällsmötet i onsdags besök-
tes av 35 deltagare och är ett av 
många försök att skapa kreativa 
mötesplatser för företagare.

 Eka Chemicals bjöd på en intressant histo-
riebeskrivning av kemiföretagets resa. Idag 
finns bolaget representerat i 19 länder runt 
om i världen. Idag sysselsätter Bohusan-
läggningen drygt 500 personer.
Lennart Dagö, BanaVäg i Väst, gav en 
redogörelse om hur infrastrukturprojektet 
fortlöper genom kommunen.
Cykelstjärnan, Susanne Ljungskog, och 
hennes tränare/sambo Klas Johansson fö-
redrog om nästa års satsning. Siktet är in-
ställt på ett tredje VM-guld i Australien 
nästa år alternativt i Köpenhamn 2011.
Susanne cyklar numera för den sydafrikan-
ska klubben MTN Energade.
Kommunstyrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S), berättade att Ale kommun 
tagit beslut om att köpa två elbilar från EV 
Adapt i Nödinge. En ska användas som 
poolbil och den andra i hemtjänsten.


