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ALAFORS. Hur kan 
pressmeddelande vara 
till nytta för företagen?

Om detta kommer 
Fredrik Beckman, tidi-
gare nyhetschef och 
numera kriminalrepor-
ter på Metro, att före-
läsa om på fredagens 
sopplunch.

– Förhoppningsvis 
ska lunchgästerna få 
med sig ny kunskap 
hem, säger närings-
livssekreterare Jerry 
Brattåsen.

Årets tredje företagarlunch 
hålls på Sjövallens idrotts-
plats i Alafors nu på fredag. 
Ale Utveckling står som 
programvärd och har valt att 
bjuda in Fredrik Beckman.

– Vi provar en ny grej. 

Syftet med soppluncherna är 
att ge möjlighet till nätverks-
bildande samtidigt som det 
ska vara kunskapsgivande, 
säger Jerry Brattåsen.

– Med ett pressmedde-
lande kan man skapa intresse 
för media, boende och andra 
företagare i kommunen. Det 
i sig kan skapa affärsmöjlig-
heter. Fredrik Beckman är 
egen företagare inom media-
området sedan 1996 och talar 
således företagarnas språk, 
förklarar Brattåsen.

Som traditionen bjuder 
blir det också senaste nytt 
från kommunledningen. 
Kommunalrådet Jarl Karls-
son (S) kommer att finnas på 
plats för att ge en kort infor-
mation om frågeställningar 
som berör företagandet. 
Därutöver utlovas en hemlig 

gäst som ska berätta om ett 
intressant sommararrang-
emang i Ale.

JONAS ANDERSSON

Sopplunch med marknadsföring på menyn

Näringslivschef Jerry 
Brattåsen.

NÖDINGE. Ulrika Söder-
lund arbetar på en 
enhet som inte sällan 
får utstå kritik.

I själva verket 
handlar det om ett 
serviceorgan som vill 
motverka organiserad 
brottslighet och osund 
konkurrens.

– Att jobba som alko-
holhandläggare har 
sina sidor, förklarar 
Ulrika.

Ulrika Söderlund är verksam 
på båda sidor om Göta älv. 
Hon är stationerad på kom-
munkontoret i Kungälv, men 
tjänstgör till 25 procent i Ale 
kommun.

– Det är en viktig samhälls-
funktion som vi köper in från 
Kungälvs kommun, förklarar 
brotts- och säkerhetshand-
läggare, Lotti Klug.

Idag finns det tio restau-
ranger och krogar i Ale som 
innehar tillstånd att servera 
alkohol.

– Det sker en noggrann 
prövning i varje enskilt fall. 
Dels görs en personlig lämp-
lighetsprövning av den sö-
kande, som inte får vara dömd 
för brott eller dras med stora 

skatteskulder. Även övriga 
personer i bolaget som har 
stort inflytande i verksamhe-
ten prövas, förklarar Ulrika 
Söderlund och fortsätter:

– Därutöver sker en lämp-
lighetsprövning av lokalen 
där räddningstjänsten tittar 
på brandsäkerhet, utrym-
ningsvägar och liknande. Det 
krävs också att det finns ett 
restaurangkök som klarar av 
de krav som ställs.

Vad kommer den nya al-
kohollagen, som träder i 
kraft 1 juli, att innebära?

– Den största förändring-
en är att man öppnar upp 
för nya matlagningstekniker. 
Bland annat kommer sushi-
barer att ges möjlighet att få 
serveringstillstånd. Troligt-
vis kommer fler krogar att få 
servera alkohol med den nya 
lagen. Att även gatukök och 
caféer skulle beredas möj-
lighet till serveringstillstånd 
i den nya lagen ser jag dock 
som högst orimligt, säger 
Ulrika Söderlund.

Hur är det med tillfälliga 
serveringstillstånd?

– De behandlar jag också. 
Tillfälliga tillstånd söks ofta 
av föreningar eller företag. 
Här finns krav på att någon 
ska ha utbildning i alkohol-

lagen.
Har du förståelse för att 

folk ibland tycker att ni är 
nitiska?

– Visst får vi en del klago-
mål från personer som tycker 
att det är mycket papper och 
formalia. De flesta har ändå 
förståelse för hur hantering-
en av sådana här ärenden går 
till. De som är seriösa köper 
det rakt av, de vill konkurre-
ra på lika villkor, säger Ulrika 
Söderlund.

Förutom serveringstill-
stånd kontrollerar Ulrika 
Söderlund så att lagen för 
tobaks- och folkölsförsälj-
ning efterlevs. 

– Det krävs inget tillstånd 
för att få sälja tobak och 
folköl, däremot har butiks-
föreståndarna en lagstiftning 
att förhålla sig till. Tobak och 
folköl får inte säljas till min-
deråriga, betonar Ulrika Sö-
derlund.

Visa leg
”Visa leg” är ett projekt som 
Länsstyrelsen initierade för 
några år sedan och som de 
flesta kommuner i Västra Gö-
taland deltar i.

– Det finns en överens-
kommelse mellan kommu-
nerna och handlarna i om-
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Verkar för konkurrens på lika villkor
– Ulrika handlägger serveringstillstånd i Ale

rådet, där de sistnämnda för-
binder sig att ta legitimation 
på alla kunder som uppskattas 
vara 25 år eller yngre.

– Är det någon som ser att 
det förekommer öl- eller to-
baksförsälning till minderår-
iga är jag jättetacksam för tips 
i ärendet. Påföljden för den 
handlare som missköter sig 
kan bli föreläggande kombi-
nerat med ett vite. Tobaks-
frågan måste vi ta på allvar. 
Tyvärr kan det i en del fall 
vara inkörsporten till tyngre 
droger, förklarar Ulrika Sö-
derlund.

Tillsyn av restauranger och 
krogar i de båda kommuner-
na sker med jämna mellan-
rum. Ulrika Söderlund har 
då sällskap av representanter 
från polisen, räddningstjäns-
ten och skattemyndigheten.

– Vi gör oanmälda besök. 
Det är ett sätt för oss att hålla 
uppe nivån och bidra till att 
seriösa aktörer får fortsätta 
konkurrera på lika villkor, av-
slutar Ulrika Söderlund. 

Ulrika Söderlund är alkoholhandläggare i Ale och Kungälvs 
kommuner.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Barnallergifond 
Pg 90 09 06-9

Stöd Astma- och Allergiförbundets

SURTE CENTRUM
Göteborgsvägen 99
tel. 031-98 25 85

ÖPPET
Tisdag-fredag 

9.30-18
Torsdag 9.30-19

Lördag 10-14

Lärling från 
Oslo Frisörskole 

i Göteborg

Hej!
Jag heter Therese och 
jag klipper dig på Alt-Wien.

       Herrklippning220:-
 Välkommen hälsar Tania och Therese

Just 
nu

ex.

/Elevpris

Boka på www.stenaline.se, 
031-704 00 00 

eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift tillkommer vid 

personlig service.

Ta hotellet 
till Europa!

GÖTE BORG – K IE L

Tur&Retur Special
 Göteborg–Kiel 5+bilen inkl Göteborg–Kiel 5+bilen inkl 

en 4-bäddshytt t/r frånen 4-bäddshytt t/r från

  4.990:-


