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ÄLVÄNGEN. Granne med 
bussbolaget Nobina har 
Incorp flyttat in i nya 
lokaler på före detta 
Skanskatomten.

Det som tidigare var 
Älvängens Industri & 
Utveckling är numera 
Incorp Väst AB.

– Vår ambition är 
att ge människor nya 
möjligheter i arbetsli-
vet, förklarar Anders 
Zandén, delägare till-
sammans med Mattias 
Dahlqvist.
När Sven Hultgren 
bestämde sig för att sälja 
Älvängen Industri & Utveck-
ling såg Incorp chansen att 
kunna växa. Affären blev klar 
den förste augusti i år och två 
månader senare gick flyttlas-
set från Norra Älvängen till 
nybyggda lokaler på Skan-

skatomten.
– Vi är oerhört glada för 

de här lokalerna, men faktum 
är att vi redan nu börja bli lite 
trångbodda, säger Anders.

Företaget bedriver verk-
samhet i Töreboda med lik-
nande inriktning som den 
i Älvängen. Det är i första 
hand monteringsarbete det 
handlar om för de anställda.

– Just nu har vi ett tiotal 
personer igång i Älvängen. 
Här monteras mestadels 
kablage till truckindustrin. 
Fokus ligger på kvalitet och 
jag måste säga att vi är oer-
hört imponerade av perso-
nalen och den kvalitetsmed-
vetenhet som de besitter. De 
är enormt noggranna, säger 
Anders.

Människor utvecklas
Incorp har en nära kontakt 
med Arbetsförmedlingen 

när det gäller rekrytering av 
nyanställd personal. En del 
erbjuds arbetspraktik eller 
visstidsanställning för att 
sedan slussas vidare inom 
arbetslivet, men det finns 
också dem som blir kvar 
länge på företaget.

– Det är fantastiskt roligt 
att se hur människor utveck-
las, sådana som stått utanför 
arbetslivet under en längre 
tid. Vi värnar de mjuka vär-
dena. Flexibilitet i arbets-
uppgifterna är a och o för 
våra anställda. Genom att 
ha arbetsrotation hittar per-
sonerna sin kunskap och 
kompetens, säger Mattias 
Dahlqvist.

Tuff konkurrens
Nyligen blev det klart att en 
kund kommer att flytta sin 
lagerhantering från Stock-
holm till Incorp i Älvängen.

– För vår del betyder 
det åtminstone en eller ett 
par ytterligare tjänster. Vi 
hoppas att det är en trend 
vi ser, att vi i allt större 
utsträckning kan plocka hem 
den här typen av manuella 
arbeten. Vi upplever en tuff 
konkurrens från Baltikum, 
men det finns många förde-
lar med att behålla jobben i 

Sverige. Miljöaspekten bör 
också vägas in, säger Anders 
Zandén.

Anders Zandén och Mat-
tias Dahlqvist ser positivt 
på framtiden och menar att 
verksamheten i Älvängen 
ligger strategiskt rätt.

– Vi har en väldigt stor 
kunskap om hur truckindu-
strin fungerar och till elbilar 

är steget inte särskilt långt. 
Vår etablering i Älvängen 
ligger mellan två stora for-
donsindustrier och i en 
kommun där utvecklingen 
av elbilsmarknaden kommit 
väldigt långt, avslutar Mat-
tias Dahlqvist.
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Anders Zandén och Mattias Dahlqvist, ägare till Incorp Väst AB, trivs i de nya lokalerna på 
före detta Skanskatomten i Älvängen. Företaget monterar kablage till i första hand truckin-
dustrin och har sju personer anställda.

Än en gång har Gun-
torps SMU-scout firat 
lucia. Av utrymmesskäl 

har sedan några år luciafesten 
firats i Älvängens Missions-
kyrka, som lördag 1 decem-
ber fylldes med drygt 150 per-
soner. Lucia var i år Julia Se-
gerström som sjöng och be-
rättade tillsammans med cirka 
20 tärnor. Publiken fick även 
möta en reporter från en lo-
kaltidning som undersökte 
en våg av goda händelser som 
dragit fram i samhället. Till 
sin hjälp hade han, förutom 
Lucia och hennes tärnor, ett 
antal besökare på caféet som 
var placerat bredvid luciatåget. 

Reportern kom fram till 
att godhetens kraft finns i de 

små snällheterna som kan göra 
stor skillnad i våra liv. Han 
nystade upp kedjan av goda 
händelser där det hela tiden 
figurerade ett julkort med en 
fisk på. Först mötte han en 
nyinflyttad och ensam kille 
som fått lussekatter i en påse 
på dörrhandtaget vilket gladde 
honom mycket. I påsen låg 
julkortet. Så nystade reportern 
vidare och mötte tant Ellen, 
Lina, med flera. Det visade sig 
att allt började med en person 
som blev förlåten. Fisken 
symboliserade Jesus Kristus, 
Guds egen son, som föddes till 
jorden som en hjälplös baby 
beroende av hjälp från oss.  
Manus till dramat var författat 
av två av tonårsscouterna till-
sammans med ledare.

Efter gudstjänsten bjöds 
på fika, lotterier, med mera 
till förmån för scoutarbetet. 
Scoutkåren vill framföra sitt 
varma tack till alla föräldrar 
som sänder sina barn till scou-
terna under terminen. Det är 
också mycket värdefullt med 
alla insatser från föräldrar och 
andra för att scouternas arbete 
skall fungera så bra som det 
gör. Nu är det en scoutkväll 
kvar och så julfesten för alla 
åldrar på söndag i Guntorps 

Missionskyrka innan vi tar 
jullov. Men i kyrkan kan vi 
mötas till olika samlingar 
under helgerna, se vidare i 
predikoturerna. 

Eva Andersson 

Luciaspel med eftertanke i fullsatt kyrka
Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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MARKISER

Årets Lucia, Julia Seger-
ström.


