
ÄLVÄNGEN. 800 alebor 
har i dagarna fått en 
enkät om hur de vill ta 
sig till pendeltåget i 
framtiden.

Syftet är att skapa 
intresse för att 
använda elmoped/cykel.

– Får vi ett positivt 
besked kan det bli 
underlag för att utreda 
en modern grön pen-
delparkering, säger 
projektledare, Monica 
Rogstadius.

Ale kommun deltar i en för-
studie Grön pendelparke-
ring där bland andra Väst-
trafik, Test Site Sweden och 
Chalmers Tekniska högsko-
la ingår. Syftet är att hitta 
nya lösningar för att minska 
klimat- och miljöpåver-
kan. I och med Alependeln 
som startar i december 2012 
skapas nya möjligheter att 
ändra beteendemönstret hos 
många alebor.

Hoppas på pendeln
– Vi hoppas att pendeltåget 
blir flitigt använt och att vi 
samtidigt hittar smarta sätt 
att nå statonen på. Målet är 
att många ska välja bort an-
drabilen för ett miljövänliga-

re alternativ till pendeln. Vi 
tror på en klimatanpassad el-
moped eller elcykel, säger 
miljöplanerare i Ale, Annika 
Friberg.

I förra veckan fick 800 
alebor i åldern 16-60 svara 
på en enkät om hur de skulle 
kunna tänka sig att åka till 
pendeln i framtiden.

Försöksparkering
– Kan vi få ett positivt under-
lag kan det ligga till grund för 
att bygga en grön pendelpar-
kering på försök i Nödinge. 
Den ska vara trygg och säker. 

Du ska kunna ställa ifrån dig 
din elmoped utan att vara 
orolig för att den stjäls eller 
förstörs, säger Monica Rog-
stadius.

En viktig del ansvarar 
Chalmers för och det är att 
få dagens elmoped mer an-
passad för vårt väder.

– Du måste kunna sitta 
skyddad, men det finns bra 
idéer runt detta. Chalmers är 
nyfikna på svaren från enkä-
ten för att veta vad aleborna 
anser är viktigt, säger Monica 
Rogstadius.

Gröna pendelparkering-

ar är något nytt. Ale ligger 
därmed steget före. Det finns 
inget liknande projekt i hela 
Europa. Toyota däremot har 
utvecklat en smart pendelpar-
kering för miljöbilar.

Steg 2 i processen blir att 
bilda så kallade fokusgrupper 
där aleborna får chansen att 
mer ingående diskutera tan-
karna kring gröna pendelpar-
keringar.
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– inte bara ett besök – en upplevelse
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Sitt inte hemma och tryck...
Ut och möt våren!

Öppettider
Måndag ........................10-18
Tisdag & onsdag ...........07-16 
Torsdag .........................10-18 
Fredag ..........................07-16 
Lördag ..........................10-14

Vi har Västsveriges största inomhusvisning 
av marksten, murar, belysning, fontäner mm!

fr.

Äntligen är våren här!
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NÖDINGE. På onsdag 
är det Företagarkväll 
i Ale Företagsforums 
regi.

Platsen är Alelion 
Batteries i Nödinge 
och förutom en rad 
intressanta föredrag 
sker premiering av 
Årets företagare.

– Vi ser fram emot 
en toppenkväll, säger 
näringslivschef Jerry 
Brattåsen.

Ett nytt pris har instiftats 
av Ale Utveckling och Ale 
kommun inför den tradi-
tionsenliga Företagarkväl-
len. Förutom att Årets fö-
retagare och Årets nyföre-
tagare ska utses, så ska även 
Årets entreprenör hyllas för 
första gången någonsin.

– Vi satsar mycket på 
entreprenöriellt tänkande i 
Ale kommun och därför vill 
vi fokusera lite extra på det 
genom det här priset. Ut-
märkelsen ska ses som ett 
erkännande och ett upp-
muntrande att man som fö-
retagare vågar göra det där 
lilla annorlunda, säger Jerry 
Brattåsen.

Bland föredragshållarna 
noterar vi Hans Nyman, 
Automotive Sweden, med 
mångårigt förflutet inom 
bilindustrin, dels inom 
Volvo men också på re-
geringsnivå. Ett anföran-
de kommer också att ske 

av Håkan Sandberg, som 
ger senaste nytt om utveck-
lingen inom Alelion och EV 
Adapt.

Omvärldsbild
– Vi kommer att få en om-
världsbild över vad som 
händer inom fordons- och 
batteriindustrin. Det är en 
föränderlig tid och på sikt 
kommer nya arbetstillfäl-
len att skapas. Det bör in-
tressera många företagare, 
inte bara de som har direkt 
anknytning till branschen 
utan även transportföretag, 
hantverkare och så vidare, 
säger Jerry Brattåsen.

Tid för mingel och un-
derhållning är också avsatt. 
Brattåsen ser det som ett 
ypperligt tillfälle att bygga 
broar mellan kommunens 
olika näringsidkare.

– Jag tror och hoppas 
på god uppslutning. Är det 
någon som har missat att 
anmäla sig gör man klokt 
i att höra av sig till mig på 
momangen, avslutar Jerry 
Brattåsen.

JONAS ANDERSSON

Vem blir Årets företagare?

Årets företagare 2009, AB 
Montano i Bohus.

Vill bygga grön pendelparkering

Monica Rogstadius, projektledare vid Mobistik utveckling, och Annika Friberg, miljöplanera-
re i Ale kommun, är förväntansfulla på enkätsvaren kring hur aleborna vill ta sig till pendeln 
i framtiden.

– Men först ska 
aleborna tala om 
hur de vill ta sig 
till jobbet

CYKLAR

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


