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Fria resor för dig över 65
Från och med 1 april får du som är över 65 åka fritt med kollektivtrafiken i Ale.
Kanske har du redan fått ett utskick i brevlådan, eller så kommer du att få det inom kort. 
Fyll bara i dina uppgifter och posta i närmaste brevlåda, så får du ett kort av oss laddat 
med gratis kollektivresor.

Trevlig resa!

Ett samarbete mellan Västtrafik och Ale kommun.

NOL. Nol Företags-
center höll öppet hus i 
lördags.

Nyetablerade företag 
fick chansen att visa 
upp sig för allmänhe-
ten.

Dessutom kunde fast-
ighetsägaren presen-
tera vilka möjligheter 
nyföretagare kan finna i 
husets alla lokaler.

Förutom ett myller av före-
tagare i Nol Företagscenter 
fanns också serviceinrik-
tade verksamheter på plats 
för att ge tips och goda råd. 
Företagarna Ale, Almi Före-
tagspartner, Arbetsförmed-
lingen, Nyföretagarcentrum 
och Ale Utveckling svarade 
på allmänna frågor.

Ett bra initiativ från fastig-
hetsägaren Börje Carlsson 
och övriga. Temat att försöka 
nå ut med vilka möjligheter 
som finns för nyföretagare är 
vaket. Det handlade inte bara 
om att marknadsföra sina 
lokaler, utan arrangemanget 
hade också en tonvikt på all 
annan hjälp som finns att få. 
Jag hoppas vi kan göra om 
det här, sa Jerry Brattåsen, 
näringslivschef i Ale, som var 
nöjd med dagen.

Larsen Media är ett av 
företagen som har huserat i 
Nol en längre tid och som nu 
har hyrt in sig i det nya före-
tagshuset. Bo Larsen gladde 

sig åt att flera nyföretagare 
visade intresse för eventet.

– Kul att många hade 
uppmärksammat chansen 
att träffa alla verksamheter 
som servar näringslivet och 
framför allt nyföretagare. 
Det blev många spännande 
möten och jag tror även att de 
som representerade de olika 
enheterna gjorde en del upp-
täckter hos varandra. När jag 
gick upp på morgonen kände 
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Gösta Karlsson, mitten, berättade för besökarna om sina 
unika motorcyklar som är tillverkade på området av Erik 
Lindberg. På bilden syns en LT 62-63:a. Bröderna Mattias 
och Gösta Ekelöw lyssnade nyfiket.

Michael von Zweigbergc och Christer Carlsson från Anchor 
Media Display AB hade premiär för sin ljustavla.

jag att dagen kunde bli allt 
mellan fiasko och succé – när 
jag gick hem kändes det mer 
som succé än något annat. Vi 
får inte glömma att det var 
första gången vi genomförde 
arrangemanget. Nästa gång 
blir det lättare. Nu har vi 
något att bygga från, menade 
Bo Larsen.

Hos friskvårdsföretaget 
Life fick träningsvilliga testa 
nya pass och det fanns också 

möjlighet att få en massage- 
och ansiktsbehandling.

– Det var friska tag hela 
dagen, avslutade Bo Larsen.

Ann Andersson och Alexander Räfling, Nol, är i startgropen för ett eget företag med inrikt-
ning på barnkalas. Tuula Karlsson, Nyföretagarcentrum, gav goda råd.


