
fokus företag  |   nummer 36  |   vecka 42  |   2010LEDARE2

Som vanligt tillhör ar-
betet med närings-
livsbilagan, Fokus 

Företag, årets höjdpunk-
ter om man får kalla hän-
delser inom jobbet för det? 
Det är faktiskt på ren svens-
ka "skitskoj". Du träffar ge-
nuina yrkesmän på de mest 
fascinerande arbetsplat-
ser. Denna gång är det svårt 
att hitta något som slår be-
söket hos tunnelbyggarna i 
Kattleberg. Min syo måste 
ha glömt att berätta om det 
yrket för annars hade jag 
nog borrat i berg nu. Käns-
lan inne i det mörka berget 
var både trygg och spännan-
de. Jag förstår byggledaren, 
Olof Kallin, som tycker att 
historien om äventyraren 
Columbus är överdriven. 
Han menar istället att tun-
nelbyggarna är privilegie-
rade. "Vi tar oss alltid fram 
till platser där ingen någon-

sin har varit. När vi spräng-
er oss in i ett berg är vi först på 
plats. Det är ett privilegium". 
Snacka om att gilla sitt jobb. 
Det verkar också vara som 
om man i skydd av mörk-
ret och i bergets trånga vrå 
hittar balans. Olof Kallin 
åker hem till Sundsvall och 
tar hand om ett antal Al-
packor (kameldjur). Det 
tror jag inte man gör efter 
en vecka på bandet. Jag tror 
det finns någon form av 
magi i att arbeta i berg och 
nere i gruvor. Jag tror inte 
man tänker på eventuella 
risker. Jag fick känslan av att 
det i själva verket är en väl-
digt trygg arbetsplats. Det 
finns inte så mycket som kan 
störa inne i ett berg. Tänk 
alla stressmoment som vi 
dagligen brottas med på ett 
kontor. Jag hade gjort vad 
som helst för att komma 
bort från dem, men det är 

tveksamt om jag hinner lära 
om...

Till våren får vi nog fun-
dera på om vi ska ge ut 
någon näringslivstidning, 
då stundar nämligen återi-
gen Alemässan. I samband 
med den producerar vi alltid 
en mässtidning och den går 
hand i hand med Fokus Fö-
retags inriktning. Alemässan 
2011 har alla möjligheter 
att bli något alldeles extra. 
Första året, 2008, var bra, 
men det fanns en del detal-
jer att förbättra. Det är jag 
helt övertygad om att man 
kommer att göra nu och då 
kan det bli en riktig höjdare. 

Intresset för Ale kommun 
ökar ju i takt med att väg 
och järnväg färdigställs. Ale-
mässan landar dryga 18 må-
nader före invigningen. Kan 
det bli mycket bättre?

Bostadsexploatering-
en går snart in i en spän-

nande fas. Det kommer om 
alla projekt ska förverkligas 
samtidigt i Ale att byggas 
på nästan samtliga orter. I 
Älvängen väntar stora Kro-
nogården, i Nol-Alafors har 
vi Brandsbobergen, i Nö-
dinge Ale Höjd och södra 
Backa, i Surte-Bohus har vi 
Potatisåkern, Bohus Skan-
sar och Keillers Damm. Sist 
men inte minst så har vi två 
torn signerade Olle Skog-
lund som ska byggas i cen-
trala Surte om allt går i lås – 
dessutom kan Fokus Företag 
som enda tidning exklusivt 
avslöja att samme Skoglund 
har idéer om en skyskrapa 
på den tidigare Shelltomten. 

Var? I Surte så klart! 
Det blir ett höjdar-
samhälle på sikt.

Exklusiva nyheter i Fokus

Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Besöksadress
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour: 0704-92 35 07

Fokus Företag ges ut till alla hushåll i 

Ale kommun och Lilla Edet varje vår/höst. 
Tidningen distribueras också till samtliga 
företag och kontor i Ale, Kungälv och 
Lilla Edet.

Chefredaktör, ansvarig utgivare
Per-Anders Klöversjö

Redaktörer
Per-Anders Klöversjö, 

Jonas Andersson
Allan Larson.

Layout och grafisk produktion
Per-Anders Klöversjö, Björn Amneskog, 
Sofia Hagström, Susanne Eriksson.

Marknad:
Kent Hylander, 0704-38 52 58
Michel Berntsson, 0700-92 20 31

Kontakt
Tel 0303 74 99 40, fax 0303 74 99 45
info@alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17 Manusstopp torsdagar kl 12

Upplaga & läsare
Fokus Företag trycks i 20 000 ex och har 
cirka 57 000 läsare. 

Tryck
Bold Printing Borås 2010.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Hemsida www.alekuriren.se

E-post info@alekuriren.se

Distribution
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Utebliven tidning?
Ring SDR, tel 0522-68 11 00
Allt återgivande av text, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande 
är förbjudet.

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
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”På västfronten alltid något nytt”
Vi har bjudit in Västsvenska Industri- och 
handelskammarens mycket dynamiske vd Johan 
Trouvé till en mycket intressant kväll med allt från 
vad som händer i världen, regionen och till Ales 
företag, en kväll du inte får missa!

Som vd är hans uppdrag är att fortsätta att utveckla 
handelskammaren som den samlande kraften för det 
västsvenska näringslivet.
Uppdraget är att skapa förutsättningar för företagen 
att göra fler och bättre affärer.

Vill du veta mer om Johan, titta gärna på hans blogg ”På västfronten alltid 
något nytt”, www.johantrouve.wordpress.com
 
Vi tänker oss också en del av programmet som work-shop där du tillsammans 
med andra Aleföretagare aktivt diskuterar aktuella företagarfrågor.

Alemässan 2011  
Jerry Brattåsen Ale Utveckling

Du träffar också ledande 
Ale-politiker 
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Inbjuder till

Onsdag 27 oktober kl 18-21
Plats: Ale Gymnasium / Musiksalen

Programvärd: Ale Utveckling

Ta med visitkort och knyt nya affärskontakter!

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen • Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi säljer och arbetar med 
alla typer av material

REPARATION / SERVICE

VÄGGAR INDUSTRIAKUSTIK

INSTALLATIONSGOLV

ARMATURERINNERTAK

Vi hälsar alla kunder välkomna till 
specialföretaget för...

Älvvägen 8 • 446 37 ÄlvängenTel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18
E-post: hasse@3-stadsakustik.se


