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SÄKRA RIDVÄGAR I ALE
inviger delsträcka 1 Bohus – Nödinge
22 maj på Jennylund

Säkra ridvägar
Invigning kl 1400 - 1500

• Uppträdande
• Bandklippning kl 1430

• Var med och rid premiärturen!

AJRK Familjedag
1030 - 1400
• Ponnyridning
• Prova-på ridning
• Poängpromenad
• Hästskokastning
• Clearround
• Café

NOL. I lördags var det 
mässpremiär i Nol.

Gröna Mässan i Nols 
företagspark var början 
på något nytt.

– Det här är en rik-
tigt bra grundidé och 
till nästa år ska vi 
utveckla konceptet, 
sa mässgeneral Bo 
Larsen.

Det blev som väntat mycket 
svårt att locka alebor att gå på 
mässa i konkurrens med ett 
strålande vårväder. Dessut-
om pågick Ale Vikingamark-
nad samtidigt, bara några ki-
lometer längre bort.

– Kan man undvika kol-
lisioner så är det bra och 
just valet av arrangemangs-
dag kommer vi vara extra 
nogsamma med nästa gång, 
menade Bo Larsen.

Totalt räknades närmare 
300 besökare in under lörda-
gen och de lär inte ha ångrat 
sitt beslut. I mässhallen tog 
miljömedvetna företag emot. 
Det handlade om allt från 
energi, fordon, värmekällor 
till närproducerad ekomat. 
Som grädde på moset bjöd 
arrangören på en musikalisk 
nostalgitripp signerad Janne 
Lucas. Gröna Mässan delade 
också ut sitt första miljöpris. 
Till värdig pristagare utsågs 
entreprenören Håkan Sand-
berg som med sitt företag 

EV Adapt tog fram Sveriges 
första serietillverkade elbil, 
en elkonverterad Fiat 500.

– Det händer mycket i 
branschen och snart kommer 
jag att kunna berätta mer. Jät-
teroligt att vårt arbete upp-
märksammas och det är med 
stolthet jag tar emot priset, sa 
Håkan Sandberg.

För Svenska Hus och Nols 
Företagscenter, som är mäss-
sans huvudarrangörer, var det 
ett bra tillfälle att visa upp om-
rådet. Det som tidigare mest 
har varit känt som en tung in-
dustritomt är numera en na-
turlig träffpunkt för småföre-
tagare och en utmärkt plats 
för mässa.

Arrangören sammanfatta-
de premiärmässan i Nols fö-
retagspark.

– Det blir garanterat en 
fortsättning, men nästa gång 
är vi som arrangör inte lika 
grön och då tror jag att Gröna 
Mässan kan omfatta närmare 
100 företag. I år var vi 30, sa 
Bo Larsen.

Det fanns gott om vinna-
re på Gröna Mässan. Robin 
Larsson vann en cykel från 
Älvängens Cykel, Norine 
Svensson vann en resa från 
Supersavetravel, Cecilia 
Olsson vann presentkort 
från Musikanten och Jimmy 
Skogsberg vann ett 10-kort 
från Life i Nol.
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Gröna Mässan lovar en fortsättning
– Vårvädret tuff konkurrent om publiken

Joel Lindmossen, Alafors, 
testade med stor förtjus-
ning elcykeln från Älväng-
ens cykel.

Mattias Flodwall från Konsument Göteborg samtalade med 
Anna och Jan-Olof Qvarford, Älvängen. Det finns mycket att 
tänka på som konsument.

Eva och Bengt-Göran An-
dersson från Nol funderar 
på frågorna i poängprome-
naden.

Håkan Sandberg, en av initiativtagarna till EV Adapt AB som har elkonverterat Fiat 500, 
fick mottaga utmärkelsen Gröna Mässans miljöpris. Ale Elförenings vd Stefan Brandt agera-
de prisutdelare.

Växeln Hallå! Janne Lucas 
visade att fingrarna fortfa-
rande härskar över pianot 
och mässbesökarna fick 
höra många nostalgiska me-
lodier.

Korv av alla de slag. Gårdsbutik Skiltorp Kvarn ställde ut och bjöd bland annat besökarna på 
närproducerad korv. Dorte och Eilert Rathcke driver sin ekogård i Nygård.


