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2 för
Svensk gurka

1490/kg
Klass 1

       Drumsticks, wings

35k
Guldfågeln • 350-500g • Ätklara • Djupfryst • Jfr pris 50:00-35:00/kg

Max 1 köp per kund • Finns laddat på ditt ICA Kort

Fläskfi lé

6990/kg
Danish Crown • Ursprung Danmark

Falukorv

1490/st
ICA • 800g • Jfr pris 18:62/kg • Max 2 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort

Ekologiska varor
Ekologiska oliver

2190/st
ICA • I love eco • 370g • Blandade

Jfr pris 101:86/kg utan spad

2 för      Ekologiska sommarbär

20k
ICA • I love eco • 250g • Djupfryst • Jfr pris 40:00/kg

Ekologisk juice

1790/st
ICA • I love eco • 1 liter • Jfr pris 17:90/liter

Öppet alla dagar 8-22

Ekologisk
Saft

1990/st
ICA • I love eco • 500ml

Jfr pris 7:69/liter drickklar

Provsmaka på torsdag och fredag!

Grillad kyckling och ost

ÄLVÄNGEN. Vårens 
sista sopplunch ägde 
rum i fredags.

Ett drygt 50-tal 
företagare kom till BS 
Elcontrols nya lokaler 
på Hålstensvägen i 
Älvängen.

Det lokala företags-
klimatet diskuterades 
samt kommunens sätt 
att genomföra upp-
handlingar.

Det var vid årsskiftet som BS 
Elcontrol flyttade in i sin nya 
industrifastighet. I fredags 
hade aleföretagarna möjlighe-
ten att ta del av lokalerna när 
Ale Företagsforum bjöd in till 
sopplunch. BS Elcontrols vd, 
Jonas Kewenter, hälsade väl-
kommen och berättade om fö-
retagets verksamhet.

– Vi omsätter 50 miljoner 
kronor och har 37 anställda, 
de flesta bosatta i kommu-
nen. Vi firar 25-årsjubileum i 
år och det känns extra roligt 
att få göra det i nya, fräscha 
lokaler, förklarade Kewenter.

Oppositionsrådet Paula 
Örn (S) representerade kom-
munledningen för att ge se-
naste nytt. Hon passade på 
att slå ett slag för söndagens 
omval i Västra Götalandsre-
gionen innan hon gled in på 

nästa ämne.
– Det är lika bra att ta tjuren 

vid hornen direkt och disku-
tera Svenskt Näringslivs ran-
king över företagsklimatet. 
För Ales del är inte siffrorna 
till fylles. Vi har en hemläxa att 
göra. Från 2010 till 2011 har 
vi tappat 59 placeringar och 
rasat från plats 168 till 227, 
sade Paula Örn och fortsatte:

– Detta är ett gemensamt 

problem för Ale kommun som 
vi måste lösa. Det handlar inte 
vad jag och min kommunal-
rådskollega Mikael Berg-
lund kan göra. Vi får inget 
bra klimat utan företagarna. 
Tyvärr brister det i attityd- 
och tillitsfrågor.

Upphandlingschef Cata-
rina Pernheim avrundade 
sopplunchen genom att be-
skriva hur kommunens olika 

upphandlingar går till, både 
lokalt och regionalt.

– Till hösten funderar vi på 
att erbjuda en kurs inom detta 
ämne. Jag ber att få återkom-
ma i ärendet, avslutade nä-
ringslivschef Jerry Brattåsen.

Sista sopplunchen för vårenSista sopplunchen för våren
– God uppslutning i BS Elcontrols nya lokalerning i BS Elcontrols nya lokaler

PÅ SOPPLUNCH

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I samband med sopplunchen fick gästerna en rundvandring i de nya lokalerna hos Jonas Ke-
wenter på BS Elcontrol.

Ale kommuns upphandlingschef Catarina Pernheim. 


