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ALVHEM. 14 företag 
från Ale, Kungälv och 
Lilla Edet har genom-
gått årets miljödiplo-
mering.

Förra fredagen sattes 
en officiell punkt för 
utbildningen med en 
träff på Kungsgården i 
Alvhem.

– Behovet från fler 
företag verkar finnas så 
ännu en utbildning pla-
neras att starta under 
hösten och intresserade 
företagare är välkomna 
att höra av sig till mig, 
säger Jerry Brattåsen, 
näringslivschef i Ale 
kommun. 

Miljödiplomeringen är en 
lightversion av ISO 14001, 
men arbetar efter samma 
upplägg.

– Företagen gör ungefär 
70 procent av ISO 14001. 
Miljödiplomeringen är god-
känd och används med fördel 
av företag som levererar till 
andra företag och offentliga 
organisationer inom Sverige, 
säger Jerry Brattåsen och 
tillägger:

– De företag som har 
kunder utomlands kan kom-
plettera miljödiplomeringen 
till en fullständig ISO 14001 
om så behövs.

Fördelarna med Mil-

jödiplomering är att den 
passar utmärkt för små och 
medelstora företag till en 
bråkdel av den kostnad som 
en ISO-certifiering innebär. 
Dessutom får de deltagande 
företagen praktisk hjälp med 
analysen av nyexaminerade 
miljöstudenter från Göte-
borgs Universitet. 

– Cirka 100 företag från 
de tre kommunerna, 
Ale, Kungälv och Lilla 

Edet, har hittills genomgått 
utbildningen, förklarar Jerry 

Brattåsen.
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Golfklubb medverkade kom-
munstyrelsens ordförande 
i Ale kommun, Mikael 
Berglund (M). Han delade 
ut diplomen som förkunnar 
företagens medverkan i pro-
jektet.

– Jag har själv en bakgrund 
inom industrin och vet att 
den här typen av utbild-
ning mer eller mindre krävs 

om man ska kunna vara 
med och konkurrera 
på marknaden. Jag 
hoppas att ni har lärt 
er mycket och vär-
derar utbildningen 
högt. Miljödiplo-
meringen är mycket 
mer än ett diplom, 

sade Berglund.
– Det här var sjunde 

gången som Miljödiplome-
ringen genomfördes. Från 
kommunens sida lär vi oss 
hela tiden och vi strävar 
efter att bli bättre. Det är 
vår ambition att vara ledande 
och hjälpande för de företag 
som verkar i vårt område. 
Ju fler gånger vi möts desto 
mer ökar vår förståelse för 
era respektive verksamheter, 
avslutade Mikael Berglund.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den sjunde utbildningsomgången för Miljödiplomering är nu avslutad. Här ses några av deltagarna i samband med fredagens avslutningsträff på Kungsgår-
den i Alvhem. 

Jerry Brattåsen.

Christian Kjellberg på 
Nordisk Rörmärkning 
har genomgått Miljö-
diplomering. Nu har 
han tagit fram ett un-
derlag för dekaler som 
även övriga deltagare 
kan få åtnjuta. 

MILJÖDIPLOMERADE FÖRETAG 2011
Alafors Bil & Maskin, AK Presentre-
klam, CH Eltjänst, CR Fastighetstek-
nik, Ellbo Åkeri, Halltorps Entrepre-
nad, Kilanda Grävtjänst, LEFAB Pro-
duction, Lödöse Åkeri, NA Byggplåt, 

Nordisk Rörmärkning, PK Trafiken 
Logistik, Stendahls Bil, Stewarts Kyl-
service. Även Ale kommuns sektor 
samhällsbyggnad är numera miljö-
diplomerade.

Kvinnojouren i Kungälv anordnar 

STUDIECIRKEL 
UNDER HÖSTEN 2011 

Kursen kommer att hållas på måndagar 
mellan klockan 18.00 och 20.00.

Start måndag den 
29 augusti kl 18.00

Ämnen som kommer att tas upp och diskuteras 
är bl.a. normaliseringsprocessen, rättssystemet, 

olika sorters våld, barn som far illa m.m.

För mer information och anmälan kontakta 
kvinnojouren på telefon: 0303-249 250 eller 
via e-post kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen riktas 

till alla och är 

kostnadsfri!

MYGGBETT & 
FÄSTINGBETT

Effter Svensk salva, som lindrar klådan 
efter mygg-, fästing- och insektsbett

Ann Rode i Sjöbo säger ”mygg, fästing-
bett och knott har varit mina följeslagare 

hela livet. Jag plågas otroligt av deras 
bett. Nu har jag hittat en salva som 

tar bort klådan och obehaget på några 
minuter och som dämpar svullnaden.  

Den svalkar skönt och är helt fantastisk.”
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Information: http://www. effter.se

I N F O RM AT I O N S A N NON S

BanaVäg i Väst

www.trafi kverket.se

Trafi kverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar 

samt långsiktig planering av det samlade transport-

systemet.

Avstängning av gång- 
och cykelväg
Från och med onsdagen den 17 augusti 2011 stängs 
gång- och cykelvägen förbi södra Bohus på grund 
av arbeten inom projekt BanaVäg i Väst. 

Avstängningen beräknas som längst vara till den 
1 december 2011. Gång- och cykeltrafi kanter hän-
visas att välja alternativ väg.

Kontakt: Jens Johansson, samordnande byggledare 
Bohus–Nödinge, telefon: 070-300 11 76

Waldorfskolan i Kungälv

ÖPPET HUS
LÖRDAG 20 AUGUSTI KL 11-12

SÖKER DU EN KREATIV 
SKOLA FÖR DITT BARN?

Varmt välkomna 
att besöka oss!

Tvetgatan 9, Kungälv

Meddela gärna ditt intresse på

www.fredkullaskolan.se
Telefon 0303-63670


