
NÖDINGE. Företaget 
startades 1979 och 
drygt 30 år senare 
utses Pollex AB till 
årets företag i Ale.

Paul Höglund hade 
den stora äran att ta 
emot Företagarnas 
utmärkelse i samband 
företagarkvällen hos 
Ale Lion Batteries i 
Nödinge.

– En mycket värdig 
mottgare, konstaterade 
FR:s ordförande, Peter 
Tifelt.

I onsdags arrangerade Ale 
Företagsforum sin tradi-
tionsenliga företagarkväll. 
Denna gång placerad i en av 
de mest spännande lokalerna, 
åtminstone sett till verksam-
heten, Ale Lion Batteries som 
är med i utvecklingen av den 
konverterade elbilen.

Håkan Sandberg, vd för 
EV Adapt, gav senaste nytt 
kring företaget som gläds åt 
att Ale kommun nu har två 
bilar i tjänst.

Den stora uppmärksam-
heten kretsade kvällen till 
ära med all rätt kring de tre 
utmärkelserna, varav Fö-
retagarnas "Årets företaga-
re 2010" var den stora höjd-
punkten.

Tung motivering
Peter Tifelt, ordförande för 
organisationens Aleförening, 
hade formulerat en tung mo-
tivering.
"Pollex är marknadsledande 
i Sverige inom området rens-

ning och renovering av rörsys-
tem. Kommuner och industrier 
är företagets största uppdragsgi-
vare. Mest arbetar bolaget med 
rör för dricksvatten, men även 
med rör för gas, fjärrvärme, 
avlopp, olja och andra vätskor. 
Pollex ökar kapaciteten i rören 
och höjer kvaliteten på det som 
transporteras i dem.
Företaget startades 1979  på 
Molinsgatan i Göteborg. Verk-
samheten var till att börja med 
att renovera dricksvattenled-
ningar och fjärrvärmerör för 
Göteborgs stad .1985 köpte nu-
varande ägarna Paul Hög-
lund och Michael Wennergren 
Pollex och flyttade till större lo-
kaler på Hildedalsgatan i Göte-
borg. Verksamheten växte sta-
digt och efter tre år flyttade fö-
retaget till Surte.
År 2004 var bolaget tvinga-
de att flytta då att deras fast-
ighet skulle lösas in av Vägver-
ket p.g.a. utbyggnaden av R45 
och pendel mellan Göteborg och 
Trollhättan. Pollex flyttade till 
nuvarande lokaler i Nol. Idag 
har Pollex ca 20 personer an-
ställda och företaget växer hela 
tiden samt har en god ekonomi. 
I samband med att Pollex fast-
ighet i Surte löstes in blev de 
erbjudna en tomt på Rödjans 
Väg i Nödinge och nu står bo-
laget inför nästa utmaning, att 
bygga och flytta till egna lokaler. 
Detta kommer att ske år 2011. 
Ett steg i planeringen inför 
kommande generationsskifte är 
klart. Paul Höglunds son Mat-
tias Höglund är nu vice VD i fö-
retaget och kommer nu med nya 
spännande utmaningar."

Paul Höglund fick ensam 
ta emot priset, då kollegan 
Michael Wennergren hade 
förhinder. 

Samtidigt delade Ale Ut-
veckling ut priset till årets 
nyföretagare, Jonas och 
Annica Henriksen, som 
med stor framgång har ut-
vecklat Everts Bilverkstad i 
Nödinge. I höst väntar flytt 
till nya stora lokaler på Röd-
jans väg.

Ett nyinstiftad pris "Myra" 
överlämnades till årets entre-
prenör. Mottagarna var Ste-

phan Jönnå och Pia Zvorc 
som har etablerat Ale Bok-
handel på Ale Torg.
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ALAFORS. Idag (läs 
tisdag) är det säsongs-
premiär i Furulundspar-
ken.

Rent drag står på 
scenen när de populära 
motionsdanserna tar 
sin början.

– Inför året har vi 
moderniserat anlägg-
ningen ytterligare. Vi 
har den finaste parken 
i Västsverige, konsta-
terar Mr Furulund alias 
Åke Johansson.

Det har snickrats, målats och 
planterats in i det sista för att 
få Furulundsparken i bästa 
tänkbara skick inför den 72:a 
säsongen i ordningen.

– Tänk att jag kommer 
ihåg när dansbanan byggdes. 
Jag var fem år gammal och var 
med min bror här uppe, säger 
Lennart Jönsson med nos-
talgi i rösten.

Lennart och Åke Johans-
son, båda 77 år gamla, utgör 
eldsjälarna i Furulundspar-
kens arbetskommitté. Parken 
har blivit deras andra hem 
och trädgårdsarbete hemma 
får stå tillbaka för sådana syss-

lor som behöver utföras i Fu-
rulund.

– Det blir ett antal timmar, 
säger Lennart samtidigt som 
han fattar penseln för att fort-
sätta målningen av caféteria-
golvet.

Fräschat upp
Furulundsparken har på 
senare tid försetts med ett 
nytt kök och där till håller 
en ny personaltoalett på att 
färdigställas. Vidare har man 
fräschat upp ”kôrveboa” och 

de senaste veckorna har det 
byggts staket som ska omgär-
da serveringsståndet för öl.

– Staketet var ett krav från 
kommunens sida. Med facit 
i hand blev det riktigt bra, 
säger Åke Johansson och fort-
sätter:

– Nu finns det egentli-
gen bara en sak kvar att göra 
innan jag är helt nöjd. Vi 
har för dåligt tryck i vattnet 
och därför har vi ansökt om 
ett investeringsbidrag för att 
kunna borra efter eget vatten 

alternativt dra en ledning från 
Furustugan. Vi får se vad som 
händer.

Åke Johansson är inte bara 
en koordinator för det arbete 
som sker i Furulundsparken, 
han är också mannen som 
ansvarar för motionsdan-
serna. Varje tisdagskväll, vår 
och höst, bjuds det på gam-
meldans med etablerade or-
kestrar.

Programutbudet i övrigt 

ter sig väldigt starkt med 
många kända artister. Ahla-
fors IF:s stolta tradition att 
ha Gökottefest med No Tjafs 
hålls vid liv och för den dan-
santa publiken blir det hög-
tidsstunder när först Arving-
arna gästar parken den 29 maj 
och sedan Streaplers den 11 
juni.

Lägg därtill företagseven-
tet måndagen den 17 maj, då 
IFK Göteborgs Håkan Mild 

och Tobias Hysén kommer 
på besök, så förstår ni att det 
blir en fullspäckad vår i Fu-
rulund.

– Det är en fantastisk miljö 
här uppe och det är roligt att 
parken används till mer än 
bara danser, avslutar Åke Jo-
hansson.

Pollex AB – årets företagare i Ale

”Den finaste parken i Västsverige””Den finaste parken i Västsverige”
– Säsongsstart i vackra Furulund

I PARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Furulundsparkens båda eldsjälar, Lennart Jönsson och Åke 
Johansson, hälsar välkomna till en ny säsong. Ikväll (läs 
tisdag) sker premiären då det blir motionsdans till tonerna 
av Rent drag. Nästa onsdag arrangeras traditionsenlig Gök-
ottedans med No Tjafs.

Trångt på dansgolvet lär det bli när populära Streaplers gästar Furulundsparken den 11 juni.
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Stephan Jönnå, Pia Zvorc, båda från Ale Bokhandel jämte Paul Höglund, årets företagare i Pollex AB, samt Annica och 
Jonas Henriksen som utsågs till årets nyföretagare.

Årets nyföretagare, Jonas och Annica Henriksen på Everts Bilverkstad i Nödinge.
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