
ALVHEM. Företagarna i 
Ale överlämnade i ons-
dagskväll det prestige-
fyllda priset Årets före-
tagare 2010. 

Det blev bröderna 
Magnus och Patrik 
Larsson på Grönnäs 
Autoservice AB som 
belönades efter flera 
års positiv utveckling.

Till årets entrepre-
nör utsågs artisten 
Maria Zeniou och till 
årets nyföretagare 
målarmästare Mattias 
Hedbom.

Det rådde en viss spänning 
i luften på Alvhems Kungs-
gård. Det gör det förvis-
so alltid inför presentatio-
nen av Årets företagare, men 
i år hade arrangörerna lyck-
ats hemlighetshålla utnäm-
ningen. Först offentliggjor-
de Ale Utveckling mottagar-
na av kommunens utmärkel-
ser, Årets Nyföretagare och 
Årets entreprenör. Det först-
nämnda tilldelades Mattias 
Hedbom, ursprungligen från 
Dalarna, men sedan en tid 
tillbaka egen företagare med 
åtta anställda och hemmahö-
rande i Nols Företagscenter.

– Jag är fjärde generatio-
nen målare och känner en 
enorm stolthet över det här 
priset, sa en rörd Mattias 
Hedbom och skickade alla 
tankar till hustrun och gub-
barna på jobbet som har gjort 
framgången möjlig.

Luftakrobat
Maria Zeniou är företagare 
på hög höjd. Som luftakro-
bat tillhör hon landets mest 
bokade artister, men hon är 
inte heller främmande för att 
agera fakir.

– Det här är en förtagare 
med mod, djärvhet och mark-
nadsskicklighet. Hon håller 
en extremt hög klass inom sin 
genre, berömde näringslivs-
chef, Jerry Brattåsen, som 

för Ale Utvecklings räkning 
överlämnade en kompetens-
check till pristagarna.

Maria Zeniou berättade att 
hon gärna tar företagsupp-
drag och underhåller lokalt. 
När det finns utrymme i ka-
lendern driver hon cirkussko-
la för barn.

– Det är nog det som jag 
brinner allra mest för.

Till sist blev det tid för 
den stora ceremonin. Peter 
Tifelt, ordförande för Före-
tagarna i Ale, läste nomine-
ringen.

Företagarna i Ale nomine-
rar Grönnäs Autoservice AB 
till Årets företagare 2010. Bo-
laget ägs av bröderna Magnus 
och Patrik Larsson som 2004 
övertog verkstaden av deras far 
Gösta Larsson som fortfarande 
arbetar kvar. De var då 4 an-
ställda och hade en omsättning 
på ca 7,3 miljoner kr, en verk-
stadsyta på 350 m2. Bröderna 
har utvecklat bolaget mycket po-
sitivt och träffat avtal med flera 
stora åkerier och fordonsmärken 
som de idag har service och re-
paration för.

2010 byggde de ut verksta-
den ytterligare med 430 m2 och 
är idag 14 anställda och en om-
sättning på ca 20,6 miljoner kr. 
Under innevarande år sker yt-
terligare en nybyggnad för nytt 
kontor samt omklädning och 
personalutrymmen.

Bröderna har visat gott le-
darskap och vågat satsa för att 
möta dagens efterfrågan på 
verkstadskompetens.

Framtiden ser väldigt positiv 
ut och de gläds även åt den nya 
utbyggnaden av Rv45, vilket 
ger bättre tillgänglighet för 
större åkare.

Priset togs emot av Magnus 
och Patrik Larsson som kväl-
len till ära också assisterades 
av pappa Gösta.

– Det här känns väldigt 
roligt. Ett kvitto på att vi har 
åstadkommit något bra, men 
det gör sig inte självt. Det 
är långa dagar, konstaterade 

bröderna.
En stor del i framgången 

har auktorisationen för last-
bilsjätten MAN.

– Det skedde hösten 2008 
och har haft stor betydel-
se för verksamheten, under-
strök Magnus Larsson.

Ett annat stort dragplås-
ter för förtagarkvällen var ti-
digare chefsåklagare, Barbro 
Jönssons, föredrag om civil-
kurage.

– Som offentligt anställ-
da måste vi ta ett stort ansvar 
och aldrig ge vika för de kraf-
ter som hotar, men även den 
enskilda medborgaren måste 
bidra. Civilkurage är att våga 
stå för sin mening även om 
det innebär en personlig 
risk. Där tvekar vi emellan-
åt, så även jag. Det händer 
inte allt för sällan att vi väljer 
att gå förbi en situation som 

känns obehaglig istället för 
att stanna upp och ta reda på 
fakta.
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Per Carlsson började 
engagera sig för poli-
tiken och deltog aktivt 

i Moderaternas val 2010.
Han fick efter valsegern för-
troendeuppdraget, att från 
och med november 2010 
vara  ersättare i Kommun-
styrelsen. Per fick i samband 
med det, liksom övriga valda 
till förtroendeuppdrag, un-
derteckna en kandidatför-
säkran, som bland annat 
innebär att man skall aktivt 
stödja och verka för parti-
ets bästa.

Per, som kommer från nä-
ringslivets snabba resultat-
inriktade verksamhet, ny in i 
politiken upplever säkert här 
en frustration över hur trög 

beslutsprocessen är inom 
politiken från idé till beslut 
i sista instans, Kommunfull-
mäktige. 

Att Per i detta fallet först 
går ut i Göteborgs-Pos-
ten den 31 mars och offent-
liggör sitt stora intresse för 
en friidrottsarena på Jenny-
lund, innan han har överhu-
vudtaget nämnt denna idé 
för någon inom modera-
terna eller haft det uppe på 
något av våra gruppmöten 
verkar väldigt
frustrerande. Detta eftersom 
Kommunstyrelsen skall be-
handla denna inkomna skri-
velse tre dagar senare. Kom-
munalrådet Mikael Berg-
lund och vi övriga fick kän-

nedom om ärendet via 
artikeln i GP!

Det är inte fel att alla 
ungdomar i kommunen skall 
få utöva sitt idrottsintresse 
på hemmaplan.
I detta fallet satsar kommu-
nen i Bohus på en ny stor 
idrottshall med tillhörande 
löparbanor för friidrott som 
skall vara klar under året. 
Bohus IF begär nu en ut-
redning om att göra idrotts-
platsen i Jennylund till en 
fullvärdig idrottsarena, en 
konstgräsplan för fotboll 
och en utökad motions-
slinga. Kommunstyrelsen 
beslutade på mötet den 5 
april att hänskjuta ”skrivel-
sen” (ej begäran) till budget-

beredningen inför 2012, ef-
tersom ärendet bedömdes 
fordra stora investeringar.  
Därmed finns möjlighet att 
senare starta en utredning 
om den utvidgade idrotts-
platsen. Enligt protokoll 
från mötet i Kommunstyrel-
sen, var Per närvarande då 
beslut fattades att låta ären-
det beredas i budget 2012!

Per skriver nu insända-
re i Alekuriren, även åter en 
ny artikel i GP den 13 april 
och sänder mail till fyrtiotvå 
olika mottagare om sin be-
svikelse över hur skrivelsen 
har behandlats i Kommun-
styrelsen. Han riktar skarp 
kritik på hur bland andra 
moderaterna toppstyrs och 

att besluten är dåligt under-
byggda. Inom moderaterna 
har vi inga stängda dörrar, 
alla har möjlighet att fram-
föra sina idéer och kritik på 
förd politik, som till stora 
delar fokuserar på skolan. 
Denna möjlighet har alla 
medlemmar på våra grupp-
möten eller via andra kon-
takter med varandra, dock 
ej via media och massmail. 
Per har själv deltagit på 
två kanske tre gruppmöten 
under sin aktiva period. Som 
aktiv fritidspolitiker gäller 
det också att själv söka in-
formation och via egna per-
sonliga kontakter föra fram 
sina ståndpunkter för be-
redning och diskussion före 
beslut. Hade du först valt att 

förankra din idé inom grup-
pen hade beslutet kanske 
blivit ett annat.  

Inom näringslivet liksom 
inom politiken måste man 
kunna ta ett nederlag för sin 
idé, utan att förlusten dras 
inför massmedia, massmail 
och till alla inom Kommun-
fullmäktige (78 st) om ditt 
omedelbara utträde ur mo-
deraterna samt med tillhö-
rande smutskastning av dina 
”numera före detta parti-
medlemmar” inom Modera-
terna i Ale. 

Dålig förlorare!

Lennarth Nilsson 
Moderaterna

Kommentar till Per Carlssons insändare, friidrottsarena på Jennylund

"Man måste kunna ta ett nederlag i politiken"

Årets företagare premierades
– Grönnäs Autoservice, Hedboms Måleri och Maria Zeniou hyllades

Näringslivschef Jerry Brattåsen och kommunalråd Mikael 
Berglund uppvaktade luftakrobaten Maria Zeniou som utsågs 
till Årets entreprenör i Ale.

Mattias Hedbom, Årets ny-
företagare med Hedboms 
Måleri.

PÅ PLATS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Årets företagare 2010, Grönnäs Autoservice AB. Grundaren Gösta Larsson i mitten med sönerna Magnus och Patrik vid sin 
sida. Det är bröderna som sedan 2004 driver verksamheten.


