
ÄLVÄNGEN. Husflytt-
ning och julöl hos ett 
spännande företag.

Det föranledde årets 
mest besökta sopp-
lunch.

Nylundhs Specialen-
treprenad, Blåtunga 
och Swedbank hade all 
anledning att sträcka 
på sig.
Näringslivschef i Ale, Jerry 
Brattåsen, var strålande glad 
över den stora uppslutningen 
och räknade in över 80 per-
soner.

– Det här får vi ta med 
oss. Jag tror att valet av mö-
tesplats är väldigt avgörande, 
menade Brattåsen som också 
hade med sig sitt mässkansli.

– Har ni inte fått informa-
tion om mässan bör ni höra av 
er snarast. 30% av montrarna 
är redan bokade och då har vi 
bara hållit på i två veckor. Vi 
vänder oss även till företag i 
Kungälv och Lilla Edet som 
är verksamma i Ale, därför är 
konkurrensen om platserna 
stor, sa Ellinor Berglund.

Även Leader Göta Älv pas-
sade på under avdelningen in-
formation.

– För er som ännu inte stif-
tat bekantskap med Leader 
vill vi ge en kortare redogö-
relse. Syftet är att skapa nya 
verksamheter och bidra till 

landsbygdsutveckling. För 
att nå ekonomisk tillväxt 
tror vi på samverkan mellan 
kommun, föreningsliv och 
näringsliv. Det är ett av kri-
terierna för att få maximalt 
stöd. Tveka inte att kontak-
ta oss om ni har konstruktiva 
idéer, menade projektledare 
Thomas Sundsmyr.

Dragplåster
Dagens stora dragplås-
ter var annars entreprenö-
ren Tommy Nylundh som 
driver ett av Sveriges fem hus-
flyttarföretag.

– Tre av dem har hemadress 
Lödöse-Nygård. Det är ingen 
jättemarknad, men varje hus-
flytt är unik och ganska om-
fattande. Totalt handlar det 
om sju till åtta uppdrag om 
året. Kostnaden för ett större 
hus är upp till en halv miljon 
medan en normalvilla kostar 
cirka 250 000 kronor, berät-
tade Tommy Nylundh.

Han är numera lokalt känd 
för sitt äventyr, då han tog 
hand om 26 lägenheter i tre 
större hyreshus som flytta-
des från Älvängen till Lödöse 
i vintras.

– Det uppmärksamma-
des på många olika sätt och 
var ett ganska stort projekt. 
Trailer plus hus vägde drygt 
300 ton. Det är ju en ganska 
tung last…

Nu är husen placerade vid 
Tingevi idrottsplats i Lödöse 
och alla utom två lägenheter 
är uthyrda.

Närhet till fiske
– Det blir det första bostads-
området där du kan gå rakt 
ner till Göta älv och meta 
utan att passera vare sig väg 
eller järnväg, marknadsförde 
Tommy Nylundh sitt projekt.

I Malmö har Nylundhs 

Specialentreprenad också 
haft blickarna på sig. Där har 
ett 620 ton tungt tegelhus i 
närheten av centralstationen 
flyttats för att göra plats för 
ett parkeringshus.

– När det är byggt vill de 
att vi flyttar tillbaka huset och 
ställer det ovanpå…Vi får se 
hur det går.

Det var ett föredrag som 
engagerade och intresserade. 
Domkrafter, axeltryck, vink-
lar, komplicerade konstruk-

tioner och rekonstruktioner. 
Det är inte alldeles enkelt 
att hänga med när Tommy 
Nylundh berättar om sina 
yrkesfärdigheter.

– Vad jag har för utbild-
ning? Äh, jag gick inte ens ut 
nian…

Patric Nilsson på Blåtun-
ga gav sedan en kort informa-
tion om företaget som har en 
bra tillväxt och expanderar på 
flera områden. Företaget som 
började med att sälja egentill-

verkade presenter har erbju-
der nu också heminrednings-
artiklar och mycket till träd-
gården, till exempel murar, 
marksten, dekorsten och fon-
täner.

Soppgästerna fick som 
vanligt när Swedbank arrang-
erar årets sista företagsevent 
en julöl från Ahlafors Bryg-
gerier.
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400
(H)JULEXPRESSEN
SKEPPLANDA–ÄLVÄNGEN–NÖDINGE–BOHUS–LISEBERG

LÖRDAG

Albotorget 15.00 17.00
Älvängen centrum 15.15 17.15
Nol station 15.25 17.25
Nödinge centrum 15.35 17.35
Bohus centrum 15.45 17.45
Surte centrum 15.50 17.50
Liseberg 16.05 18.05

400
 (H)JULEXPRESSEN
LISEBERG–BOHUS–NÖDINGE–ÄLVÄNGEN–SKEPPLANDA

LÖRDAG

Liseberg 20.00 21.50
Surte centrum 20.20 22.10
Bohus centrum 20.25 22.15
Nödinge centrum 20.35 22.25
Nol station 20.40 22.30
Älvängen centrum 20.50 22.40
Albotorget 21.00 22.50

Jul på Liseberg
Det blev succé förra året, så nu kör vi (H)julexpressen igen.
Åk direkt till Lisebergs entré med linje 400, och lika bekvämt 
tillbaka.

More information 
available in these languages at  

www.expresseasy.se

Läs mer på www.servicepoint.se

FRÅN DIG TILL VEM SOM
HELST I HELA VÄRLDEN

DHL EXPRESS EASY gör det enkelt att skicka paket till familj och vänner. 
Du registrerar först ditt paket på www.servicepoint.se och  

lämnar sedan in det till ditt SERVICE POINT-ombud.

Skicka paket enkelt med DHL!

Kryddad sopplunch gav mersmak

Husflyttare Tommy Nylundh och Swedbanks Husflyttare Tommy Nylundh och Swedbanks 
kontorschef i Älvängen, Gunilla Hogedal, bjöd kontorschef i Älvängen, Gunilla Hogedal, bjöd 
på en intressant sopplunch hos Blåtunga i på en intressant sopplunch hos Blåtunga i 
Älvängen.Älvängen.
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