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NÖDINGE. Alemässan 
2011 äger rum 6-8 maj 
i Ale Arena.

Entreprenörskap, 
samverkan och kom-
munikation ska prägla 
arrangemanget.

– Ales fortsatta 
expansion blir själv-
fallet också ett givet 
inslag, säger närings-
livschef Jerry Brattå-
sen som gör sin femte 
mässa.

Ramen för Alemässan är sig 
lik, modevisningar, mäss-
brudpar och visioner. Utstäl-
larna kommer från fören-
ingsliv, näringsliv, kommun 
och statliga verk. Projektet 
BanaVäg i Väst kommer 
precis som de senaste mäss-
sorna att vara av stort publikt 
intresse.

– De var först att anmäla 
sig den här gången också. 
Det är ett utmärkt tillfälle för 
dem att informera om aktu-
ella förändringar och pågå-
ende arbeten. Dessutom kan 
de vinna förståelse för varför 
det uppstår trafikstockningar 
och liknande problem. 
Framtidsbilderna om hur bra 
det kommer att bli när allt är 

klart motiverar alltid, menar 
Jerry Brattåsen.

Årets mässkansli kommer 
förutom Brattåsen att bestå 
av hans kollega Lennart 
Svensson samt projektan-
ställda Ellinor Berglund 
och Catharina Jentzell. 
Den sist nämnda var med 
redan förra gången det begav 
sig i Ale Arena, 2008.

– Jag bestämde mig redan 
då att dyker frågan upp 
tänker jag nappa. Efter förra 
mässan samlade jag 
mina intryck 
i en utvärde-
ringspärm. 
I den finns 
alla för-
bättrings-
områden 
m e d . 

Det som känns bra den här 
gången är att vi är ute i bättre 
tid. Sist fick vi uppdraget i 
slutet av januari. Nu är det 
bara oktober och vi kan pla-
nera allt mer noggrant, säger 
hon.

Precis som sist är det 
Catharina Jentzell som 

kommer att sköta 
de flesta av 

företagskontakterna och 
redan i slutet av november 
hoppas man ha de flesta av 
montrarna bokade.

– Det är djungelns lag som 
gäller. Ju tidigare du anmä-
ler dig desto större chans att 
kunna välja en bra monter-
position, marknadsför Jent-
zell.

Ellinor Berglund kom-
mer att vara mässkansliets 
administratör.

– Den första tiden blir det 
mycket jobb med marknads-
föring, bokningar och allmän 
dokumentation. Det passar 
mig bra eftersom jag tidigare 
har jobbat som projektledare 
på en reklambyrå, säger hon.

Även utställarna utvärde-
rade den första mässan i Ale 
Arena. Den främsta kritiken 

riktades mot 
valet av 

mässda-

gar. Det har arrangören lyss-
nat på.

– Nu är det fredag till 
söndag som gäller, allt för 
att passa allmänheten bättre, 
säger Jerry Brattåsen och 
tillägger:

Allmänhetens kväll
– Vi har också lyssnat till 
önskemålet om att kunna 
erbjuda mindre mötesrum 
för seminarium.

Det blir som vanligt en 
utställarkväll med överrask-
ningar och lördagskvällen 
viks för allmänheten.

– Vi jobbar på lite intres-
santa namn. Idén med Ale-
mässan är att besökarna ska 
känna att de har fått en upp-
levelse och det tänker vi se 
förverkliga.

Alemässan är öppen för 
alla företag som idag är aktiva 
på Alemarknaden. Företaget 
behöver således inte vara eta-
blerat i Ale.

Mässkansliet har öppnat
– Arbetet med Alemässan 2011 är igång

Ales mässkansli. Ellinor Berglund, Lennart Svensson, Jerry Brattåsen och Catharina Jentzell.Ales mässkansli. Ellinor Berglund, Lennart Svensson, Jerry Brattåsen och Catharina Jentzell.
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