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Posten står som program-
värd när Ale Företagarforum 
hälsar kommunens företaga-

re välkomna till sopplunch.
Jan Lindblom har ett för-

flutet som marknadschef, 
säljchef och vd i flera väst-
svenska bolag. Sedan septem-
ber 2008 är han ansvarig för 
västra regionen inom BNI, 

där han dagligen leder över 
20 nätverksgrupper.

– Ett mingel är en möj-
lighet att knyta nya kontak-
ter som på sikt kan ge affärer, 
men för att få resultat krävs 
det att man är förberedd, 
sätter mål och gör rätt saker.

Nästa företagsträff blir 
onsdagen den 26 oktober 
då Boris Lennerhov, vd för 
Gekås i Ullared, gästar Med-
borgarhuset i Alafors.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Han ser fram 
emot ett år fyllt av 
positiva förändringar. 

Efter Ale Rotarys 
hjälpinsatser för män-
niskor i Tanzania och 
Indien förra året, vill 
presidenten Claes 
Andersson nu satsa på 
lokala projekt. 

Idéerna är många 
hos den golfspelande 
nödingebon.

Rotary-rörelsen har sina 
rötter i 20-talets Chicago där 
företagare gick ihop och bil-
dade karteller för att stänga 
ute maffian. Ett drygt sekel 
har passerat sedan dess. De 
flesta spåren från den tiden 
har suddats ut, men tanken 
om att gå samman och göra 
något bra lever fortfarande 
kvar.   

Varje centimeter av famil-
jen Anderssons matsalsbord 
är täckt av trattkantareller 
som ligger på tork. Både 
Claes och frun Margit har ett 
stort intresse för naturen och 
såväl svampplockning som 
golfspel ligger dem varmt 

om hjärtat.  
Det var faktiskt tack vare 

golfkompisarna som han 
blev medlem i Ale Rotary för 
sex år sedan. 

– För att bli medlem måste 
man bli inbjuden och det 
visade sig i efterhand att jag 
blev invald på fyra kriterier; 
de behövde fler medlemmar, 
jag jobbar på Eka Chemi-
cals, varifrån de inte tidigare 
hade någon, jag var bland de 
yngsta i klubben och slutli-
gen ville de ha någon att råd-
göra om vin med, och viner 
är ett av mina specialintres-
sen.

Inom Rotary strävar man 
efter så stor spridning som 
möjligt när det kommer till 
medlemmarnas olika bak-
grunder och kunskaper. Den 
lokala klubben ingår i Göte-
borgsdistriktet och organisa-
tionen finns över hela värl-
den. Syftet är att bidra till 
olika hjälpinsatser, vilket kan 
vara allt från att stötta skol-
barn i den egna kommen till 
att ordna traktorer åt män-
niskor u-länder.

Ung Företagsamhet
Claes Andersson arbetar 
som systemadministratör på 
Eka Chemicals i Bohus, som 
framställer hjälpkemikalier 

till papperstillverkning samt 
pappersblekning.

 Från början är han kemi-
tekniker och har arbetat 
med bland annat processut-
veckling på fabriker. Under 
90-talet fastnade han snabbt 
för datorer, som då var helt 
nytt ute på företagen, och 
han är självlärd inom områ-
det.

– Jag var med och införde 
material- och underhållssys-
temet på fabriken i Bohus 
och under 90-talet jobbade 
jag även med att datautbilda 
personalen. 

Med mycket kunskaper 
inom många områden blev 
han tillfrågad att ta över pre-
sidentrollen för Ale Rotary 
efter Ola Johansson. Han 
ser nu fram emot ett år där 
man kommer att fokusera 
på skolungdomarna i Ale 
kommun. Bland annat stäl-
ler medlemmarna upp som 
mentorer åt Ale gymnasiums 
sistaårselever när det årliga 
projektet Ung Företagsam-
het startar igång.

– Elevernas uppgift är att 
gruppvis ta fram en produkt 
som de ska marknadsföra 
och sälja genom sitt ”egna 
företag”. Eftersom vi sitter 
på mycket av den kunskap de 
behöver så vill vi vara med 

och stötta. Tanken är att varje 
grupp ska ha en egen mentor 
som själv ska vara aktiv och 
upprätthålla kontakten.

Läskunnighet viktigt
Något annat som han också 
vill satsa på är läshjälp i 
grundskolan, men det finns 
också en annan tanke bakom 
den idén, nämligen att samti-
digt marknadsföra ett projekt 
som ska stötta barns läskun-
skaper i u-länder. 

– Det finns ett stort pro-
blem när länder industriali-
seras, nämligen att läskun-
nigheten inte hänger med. 
Det kan komma en produkt 
som ska strös på åkrarna och 
på förpackningen står en 
massa finstilt text med bland 
annat säkerhetsföreskrifter. 
Man kanske inte ska använda 
innehållet utan handskar 
eller skyddsglasögon, men 
den informationen kommer 
inte fram till de som inte kan 
läsa.

Förra året bidrog Ale 
Rotary med hjälpinsatser i 
bland annat Tanzania där 
man hjälpte ett kvinnosjuk-
hus att bygga ett nytt kök. 
Man ordnade också så att 
kvinnorna som jobbar på sol-
rosfälten fick två minitrakto-
rer för att underlätta arbetet.

– Pengarna som vi får in 
försvinner inte i administra-
tion eftersom det är vi själva 
som sköter den. Vi vill för-
bättra villkoren för männis-
kor på många olika plan och 

jag hoppas att vi får möjlig-
het att göra det även i år.

Ale Rotary satsar på lokala projekt
– Nytillträdda presidenten Claes Andersson vill ge stöd åt de unga
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johanna@alekuriren.se

CLAES ANDERSSON

Ålder: 57
Bor: Nödinge, sommarhus på 
Resö
Yrke: Systemadministratör på 
Eka Chemicals i Bohus
Familj: Hustrun Margit, döttrarna 
Jennie och Joanna, barnbarnen 
Julia och Oscar
Intressen: Vin, golf, djur och 
natur
Bästa med Ale: Skog och natur 
men samtidigt närheten till en 
storstad.
Kan förbättras i Ale: Kommu-
nikationen mellan medborgarna 
och kommunen.

Claes Andersson är nytillträdd som president för Ale Rotary.

Företagarlunch hos Pollex

ÄR DET DIN TUR?

Lediga (och preliminärbokade) den 22/9 2011.
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Alebyggen uppför 20 nya lägenheter som koo-

perativ hyresrätt på Norra Klöverstigen, med 

inflyttning den 1 december.

Idag är det bara sju lägenheter kvar.

Vill du också vara först? Ring Alebyggen och 

boka din lägenhet, telefon 0303-330880.

B O K A D

B O K A D

NÖDINGE. På fredag arrangeras höstens första 
företagarlunch.

Temat lyder: Hur får du större nytta av ditt 
affärsnätverk.

Jan Lindblom, regionsansvarig på BNI, föreläser 
i Pollex nya lokaler i Nödinge.

Jan Lindblom pratar om affärsnätverk på höstens första Jan Lindblom pratar om affärsnätverk på höstens första 
företagarlunch.företagarlunch.
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Temahelger - • logi • frukost • lunch • middag • entré 
spa • temaspecifik aktivitet

 
Konferens  - • logi • frukost • lunch • middag • entré  
spa • konferenslokal  

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

Temahelg eller konferens 

med SPA

fr. 1 496:-/pp 
(exkl moms)

fr. 1 305:-/pp


