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Välkomna!
OBS! Ingen anmälan

Vi bjuder på lunch 12.30! Du bjuder på din närvaro!

12.30 vi bjuder på lunch 

PROGRAM

• Senaste nytt från Ale kommun - Kommunalråd Jarl Karlsson ger en kort 
 information om frågeställningar som berör företagandet

• Pressmeddelandet till nytta i företagets marknadsföring
 - så här tänker du för att få det intressant för nyhetscheferna och därmed 
 möjlighet till publicering i tidningen - kriminalreporter i Metro - 
 Fredrik Beckman. Tidigare inhyrd nyhetschef i Metro och egen företagare 
 inom mediaområdet sedan 1996.

• En hemlig gäst på besök som berättar om ett intressant 
 sommararrangemang i Ale

• 14.00 sopplunchen avslutas

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

SOPPLUNCH
För företagare i Ale

Hälsar er välkomna till 

Sjövallen (Ahlafors IFs klubbhus) Alafors 
26 mars kl 12.30 - 14.00 

Värd: Ale Utveckling

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Älvängen 0303-74 62 50 • www.fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 475 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boyta 85 kvm, biyta 24 kvm
Tomt 209 kvm Sluttning

Byggt 1957
Adress: Glasblåsaregränd 3
Visas tis 16/3 17.15-18.00
och sön 21/3 15.00-15.45

2-plans kedjehus i souterräng på återvändsgata i centrala omtyckta Surte. Stort vardagsrum med öppen
spis, utgång till altan och trädgård i västerläge. Garage och parkeringsplats vid huset. Närhet till både
Göteborg och Kungälv. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2365.

B Surte

Utgångspris 995 000:-
Boyta 72 kvm
Avgift 2.851:-/mån

Adress: Göteborgsvägen 100 A
Visas tor 18/3 17.30-18.30

Tillfälle i Älvängen! Välplanerad genomgångslägenhet 3 rum och kök med balkong på första våningen.
Centralt, eftertraktat läge och eget garage.
Välskött bostadsrättsförening med god ekonomi.
Närhet till Älvängen centrum och kommunikationer, skolor butiker m.m. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2378.

B 3:a Älvängen

Utgångspris 750 000:-
Boyta 65 kvm
Avgift 2.465:-/mån inkl värme, VA

Adress: Göteborgsvägen 100 B
Visas tor 18/3 17.30-18.30

Nu har vi fin 2:a med balkong. Centralt och eftertraktat läge i Älvängen. Välskött Brf med god ekonomi.
Härlig utsikt över Göta Älv. Närhet till Älvängen centrum och kommunikationer, skolor, butiker m.m.
Ett tillfälle! Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2363.

B 2:a Älvängen

Utgångspris 1 450 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 113 kvm, biyta 15 kvm
Tomt 230 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1972
Adress: Svalörtsvägen 46
Visas sön 21/3 13.30-14.15

Trevligt 1½-planshus med bra läge i barnvänliga och populära Madenområdet. Lekplats finns precis
utanför huset. Härlig uteplats och fint förråd på tomten. Garage i länga. Här är nära till förskolor, skolor
och kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2350.

B Älvängen

Ny medlem i Stödföreningen 
Vakens styrelse
ÄLVÄNGEN. Stödföreningen Vaken 
har värvat Paula Dahlqvist, 19, till 
styrelsen.

Samtidigt lämnade Tyrone Hans-
son över ordförandeklubban till Per-
Anders Klöversjö.

Handlingen gjordes för att tydlig-
göra fondens opolitiska ställning i 
kommunen.

Paula Dahlqvist är en engagerad nödingebo 
som nyligen lämnat Ale gymnasium. Numera 
jobbar hon istället på Mötesplats Ungdom, en 
träffpunkt för lite äldre ungdomar på onsdag- 
och lördagkvällar. Paula valdes som ledamot 
på två år. Övriga ledamöter är Anders Bält-
sjö, Linda Skånberg, Niclas Angrell och 
Tyrone Hansson. Ordförandeklubban över-
togs av Per-Anders Klöversjö som har varit 
med sedan starten av Stödföreningen Vaken.

– Det är ett hedersamt uppdrag, men skälet 
är främst att Tyrone Hansson har återupptagit 
sitt politiska arbete och att vi inte har hunnit 
hitta en mer lämplig ersättare. Jag har istäl-
let åtagit mig uppdraget att under året arbeta 
fram en långsiktig plan för hur fonden ska or-
ganisera sig, förvalta och fördela sina ekono-
miska medel i framtiden. Vi måste hitta ett sätt 

att få med ungdomarna även i styrelsearbetet, 
säger han i en kommentar.

Styrelsen sammanträdde efter ordinarie 
årsmöte och beviljade bidrag till OK Alehofs 
satsning på prova-på-verksamhet för längd-
skidor, Ale FUB fick 1000 kronor till musik-
kvällar och dessutom gavs ett positivt anslag 
till en utåtriktad aktivitet för tjejer med in-
vandrarbakgrund.

Paula Dahlqvist är ny ledamot i Stödfören-
ingen Vakens styrelse.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


