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GRATIS synundersökning
Ring och boka tid på 0303 - 22 90 33

- Vår butik är utrustad med 
toppmodern optisk utrustning

-Våra optiker är legitimerade av socialstyrelsen

- Vi har tillsammans med andra fristående 
butiker förhandlat fram bra priser hos några 
av Sveriges ledande leverantörer, vilket även 
innebär snabba leveranser

Vi fi nns på Ale Torg!
Måndag - torsdag 09.00 - 18.00 • Fredag 09.00 - 16.00

Lördagsöppet 10.00 - 14.00
Måndag - torsdag har vi lunchstängt mellan 13 och 14.

Välkommen till 
Ale Optik!

- Din lokala optiker på Ale Torg

Just nu:

595:-”Prova-på-paket” 
kontaktlinser

fr.1.975:-Kompletta 
progressiva 
glasögon

inkl. antirefl exbehandling.
Avser vårt standardglas.

fr.950:-Kompletta 
enkelslipade 
glasögon

inkl. antirefl exbehandling.
Pris tillkommer för ev. högbrytande 

glas och ytterligare behandlingar

Automatisera din bokföring 
med 60-80 % 
Swedbank hälsar dig välkommen 
tisdagen den 12 oktober klockan 12-14 
till Backa Säteri, Nödinge.

Swedbank i Älvängen och Surte visar hur 
e-bokföring fungerar och svarar på dina frågor. 
Träffen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch. 

Anmäl ditt deltagande till 
kristina.bexer@swedbank.se telefon 031-739 74 21 
eller till ulla.a.jonasson@swedbank.se 
telefon 0303-334882.

ÄLVÄNGEN. I fredags 
arrangerades sopplunch 
på Repslagarmuseet.

Ett 35-tal företagare 
hade hörsammat inbju-
dan.

Näringslivschef Jerry 
Brattåsen informe-
rade om Alemässan 
2011 och Lars-Bertil 
Rystrand från Safe at 
Sea beskrev hur Sto-
rytelling tillämpas på 
bästa sätt.

September månads sopp-
lunch hade ALMI Företags-
partner som programvärd där 
finansieringsrådgivare Carin 
Ramneskär hälsade välkom-
men.

Innan dagens huvudper-
son, Lars-Bertil Rystrand, 
kallade på uppmärksamhe-
ten tog Jerry Brattåsen, Ale 
Utveckling, tillfället i akt att 
slå ett slag för Alemässan.

– Arrangemanget kommer 
att äga rum i Ale Arena 6-8 
maj nästa år. Ellinor Berg-
lund ansluter till mässkans-
liet i nästa vecka och ytterli-
gare en person är på väg in, 
förklarade Brattåsen och fort-
satte:

– Vi har som mål att mässan 
ska locka minst 7 000 besöka-
re och minst 120 utställare. 

Under rubriken ”Vässa din 
marknadsföring genom Sto-
rytelling” berättade Lars-
Bertil Rystrand sin självupp-
levda historia. Berättelsen 
sträckte sig från den ödes-
digra dag i november 2003 
då sex personer miste livet i 
ett helikopterhaveri till idag 
då bolaget Safe at Sea etable-
rat Rescuerunner hos kunder 
inom sjöräddningsorganisa-
tioner, räddningstjänster och 
kustbevakningar på tre konti-
nenter. Lars-Bertil Rystrand, 
som tidigare var navigatör 
vid Säve helikopterskvadron 
och arbetskamrat med de om-
komna, lyckades 2004 initie-
ra en insamling som gav över 
tre miljoner kronor för att 
bygga sex Rescuerunner till 
minne av de förolyckade be-
sättningsmännen.

Nästa företagsträff blir 

den 27 oktober då en kvälls-
aktivitet är inplanerad. Johan 
Trouvé från Västsvenska In-
dustri- och Handelskamma-
ren gästar då Ale kommun.
   FOTNOT. Rescuerunner är en 
räddningsbåt speciellt utvecklad av 
erfarna sjöräddare för att effektivt 
rädda nödställda människor upp ur 

vattnet i de svåraste av förhållanden 
såväl inom- som utomskärs. En eller 
två sjöräddare kan snabbt och lätt ta 
ombord personer ur vattnet, medvets-
lösa eller vid medvetande.
Källa: www.safeatsea.se

Företagarlunch med 
Storytelling

LUNCHGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Carin Ramneskär, ALMI Företagspartner Väst, och sopplun-
chens huvuddragshållare, Lars-Bertil Rystrand från Safe at 
Sea.

Näringslivschef Jerry Brattåsen.

Fredagens sopplunch på Repslagarmuseet lockade ett 35-tal 
företagare.


