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Efter att näringslivschef 
Jerry Brattåsen hälsat väl-

kommen blev det tid för 
kommunalrådet Jarl Karls-

son att redogöra för vad 
som händer i Ale kommun. 
Han uppehöll sig vid de 
satsningar som kommunen 
gjort inom energiutveckling 
och som invånarna nu kan se 
frukten av.

– I veckan levereras 
två elbilar från fabriken i 
Nödinge till Ale kommun. 
En ska användas inom hem-
tjänsten och den andra 
ska nyttjas av kommun-
ledningen, förklarade Jarl 
Karlsson.

Kommunalrådet betonade 
också att Bana Väg i Väst 
har kommit halvvägs med 
infrastruktursutbyggnaden i 
Ale. Vidare berättade han att 
under kommande vecka ska 
exploatörerna för Alehöjd i 
Nödinge offentliggöras.

– Avslutningsvis kan vi 
konstatera att snön gick 
bort i år också och att våren 
kommit. Trevlig påsk på er 
allesammans.

Målgruppen
Fredrik Beckman, tidigare 
nyhetschef men numera 
kriminalreporter på Metro 
och egen företagare inom 
mediaområdet sedan 1996, 
var dagens stora behållning. 
På ett tydligt och samtidigt 
underhållande sätt beskrev 
Beckman vilka parametrar 
som krävs för att en nyhet 
ska få stort utrymme och 
uppmärksamhetsvärde i 

pressen. Han beskrev också 
vilka mekanismer som styr 
en nyhetschef.

– När ni skickar ut ett 
pressmeddelande så bör ni 
tänka på vilken målgrupp ni 
vänder er till. Pressmedde-
landet bör utformas på olika 
sätt beroende på om det är 
till en lokaltidning kontra 
en branschtidning, betonade 
Fredrik Beckman.

Hemlig gäst
En och annan lärdom drog 
säkert lunchdeltagarna av 
Beckmans information.

Den hemliga gäst som 
utlovats var ingen mindre 
än Kent Carlsson, som 
dagen till ära gestaltade Clas 

Alströmer. Syftet var att 
slå ett slag för Guldtunnan, 
ett utomhusspel som har 
premiär på Kungsgården i 
Alvhem den 12 juni.

Sopplunch med varierat innehåll

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Willy Karmalm besökte fredagens företagarlunch på Sjöval-
len.

Fredrik Beckman från tid-
ningen Metro pratade om 
pressmeddelandets nytta i 
företagets marknadsföring.

Kent Carlsson från Teatervinden dök upp som hemlig gäst 
och slog ett slag för Guldtunnan, som har premiär i juni.

Obligatorisk anmälan 
Uppge: Namn, mobil/telnr och antal personer 

till e-post: ale.utveckling@ale.se 
eller Skatteverkets telefon 010-573 52 87

Välkommen
 till Skatteverkets kostnadsfria 

deklarationsinformation.
Program:

• Skatteregler, förenklat årsbokslut och hur du deklarerar näringsverksamhet 

• Vi går igenom hur du fyller i blanketterna för förenklat årsbokslut, 
 blanketten NE och momsbilagan.

Måndagen den 12 april
kl 18.00-21.00

på Medborgarkontoret, Ale Torg, Nödinge

Ska du deklarera 
din enskilda fi rma?

Hör av dig vid förhinder!

Vid frågor ring Skatteverket: Eleanor Ytterby 0702-56 37 83 eller 
Ale utveckling: Jerry Brattåsen 0303-330 277,

ALAFORS. Ale Utveckling stod som värd för årets 
tredje företagarlunch.

Platsen var Sjövallen där gästerna bjöds på 
läcker räksoppa.

Till detta serverades senaste nytt från kom-
munledningen och ett intressant föredrag av 
Fredrik Beckman om konsten att skriva intres-
santa pressmeddelanden.

ALE. Ale kommunfull-
mäktige har antagit 14 
miljömål.

En utvärdering av 
miljöarbetet 2009 
visar att bara hälften 
har infriats.

Den ökade elförbruk-
ningen är ett av proble-
men.

Ale kommun har haft en posi-
tiv trend med flera års minsk-
ning av elförbrukningen, 
men 2009 vände det plöts-

ligt. En orsak till den ökade 
elförbrukning är ett allt 
större användande av elkrä-
vande utrustning. Ett annat 
område där det finns mycket 
att göra är inom tjänstere-
sor. Bilarna i Ale kommuns 
gemensamma bilpool kördes 
bara 5218 mil medan använ-
dandet av egen bil i tjäns-
ten uppgick till 55 287 mil. 
Andelen KRAV-märkta livs-
medel har gått ner drygt 2%. 
Lågkonjunkturen och kvali-
tén på KRAV-produkterna är 

orsaken. Kollektivresandet 
är detsamma som föregående 
år. Trots att det finns mycket 
kvar att jobba med visar Ale 
kommuns miljöarbete att 
det följer trenden i samhället 
både nationellt och globalt. I 
uppföljningsrapporten som 
Ale kommun har tagit fram 
påpekas att engagemanget 
för miljöfrågor är fortsatt 
stort.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Mer att önska av Ale kommuns miljöarbete


