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SURTE. Handelsbanken 
arrangerade en egen 
antikrunda i torsdags 
kväll.

Kundträffen blev en 
succé.

– Ämnet engagerar 
oss alla och som syntes 
var det ytterst popu-
lärt, sa Allison Åsblom, 
kontorschef i Surte.

Handelsbanken tog ett nytt 
grepp och bjöd in den lite 
äldre kundkategorin till en 
kundträff i Glasbruksmu-
seet i Surte. Efter en läcker 
buffé med kallskuret väntade 
föredrag av Familjens jurist 
för att sedan lämna plats för 
Fredrik Blidberg, värde-
ringsman för bland andra 
Västsvenska handelskam-

maren. De inbjudna bank-
kunderna hade med sig både 
bilder på unika ting och äkta 
vara. Den första värderingen 
var minst sagt speciell, Sve-
riges första radiostyrda båt i 
originalförpackning.

– Det här hör inte till van-
ligheten, men jag hann surfa 
lite på internet och vill nog 
mena att värdet ligger från 
300 kronor upp till 4000 
dollar. Rätt köpare är beredd 
att betala för en sån här pryl, 
menade Fredrik Blidberg 
som sedan fick ägna mest 
tid till smycken, klockor och 
serviser.

– Allt handlar om att 
kunna fastställa ursprung, 
material, årtal och vem som 
eventuellt har skapat före-
målet. Det kräver ibland god 
research, men inte sällan kan 

vi känna igen ett typiskt drag 
eller symbol som enkelt pla-
cerar den aktuella saken i en 
tidsålder och ett land.

Lärorik kväll
Det blev en lika spännande 
som lärorik kväll. När det 
gäller gamla klockor ska vi 
tydligen inte vara rädda för 
att skruva upp locket på bak-
sidan och leta efter stämplar. 
Dessa kan avslöja mycket. 
Fredrik Blidberg har en 
gedigen bakgrund som vär-
deringsman och har bland 
annat tjänstgjort på Göte-
borgs Auktionsverk.

Arne Larsson och 
Magnus Brogren från 
Familjens jurist poängterade 
vikten av äktenskap för att ge 
efterlevande bästa tänkbara 
skydd, men samtidigt ville de 

klargöra att någon samägan-
derätt inte föreligger auto-
matiskt efter vigseln.

– Det betyder att en ford-
ringsägare inte kan gå på 
maken eller makan för att 
den ena har köpt en ny teve 
på avbetalning. Det tror 
många, men så är inte fallet, 
berättade Magnus Brogren i 
ett av många målande exem-
pel.

Stämningen i lokalen var 
god såväl före, under som 
efter bankens program och 
Glasbruksmuseet visade sig 
återigen perfekt som arrang-
emangslokal.

Kundträff som värderades högt
– Handelsbanken testade nytt grepp
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ÄLVÄNGEN. Sopplunch 
för Ales företagare står 
åter för dörren.

Tisdagen den 22 
november är Swedbank 
programvärd i Cogras 
lokaler i Älvängen.

Hälsa och friskvård 
utgör det övergripande 
temat för mötet.

Cogra Pro AB håller till på 
det västra industriområdet i 
Älvängen. Företaget har fun-
nits i Ale under en tioårspe-
riod och ägnar sig åt krets-
kortslösningar till elektronik-
industrin. Vd Mikael Kwarn-
mark kommer att berätta mer 
om verksamheten i samband 
med sopplunchen.

I övrigt är det hälsa som do-
minerar programmet. Repre-
sentanter från tre lokala fö-
retag; Sportlife, Andrum och 
BS Elcontrol, ska fördjupa sig 
ämnet.

– Hälsa är inne och alla 
kan stryka under på att vi mår 
bättre när vi rör på oss. Sport-
life ska redogöra för den fysis-
ka delen och Andrum om det 
mentala välbefinnandet. Slut-
ligen ska Jonas Kewenter, 
delägare och tillika vd för BS 
Elcontrol, berätta om varför 

han lät hälsodiplomera sitt fö-
retag, säger näringslivsstrateg 
Jerry Brattåsen, som hoppas 
på en välbesökt tillställning.

– På senaste företagarlun-
chen hos Pollex kom 75 per-
soner. Vi hoppas på en lika stor 
tillströmning av deltagare den 
här gången.

Nye kommunchefen Erik 
Lidberg presenterar sig för 
företagarna och mötet avslu-
tas på traditionsenligt vis med 
provsmakning av årets julöl 
från Ahlafors Bryggerier.

JONAS ANDERSSON

Sopplunch i Älvängen

Nye kommunchefen Erik Nye kommunchefen Erik 
Lidberg presenterar sig för Lidberg presenterar sig för 
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ALAFORS. Alebacken 
SK är i färd med att 
byta ut sitt snökanon-
system.

För att gardera finan-
sieringen har fören-
ingen begärt stöd hos 
Ale kommun.

Kommunstyrelsen är 
mer än positiv.

Alebacken SK vill som tid-
ningen tidigare berättat 
säkerställa utförsåkningen 
på lång sikt i Ale. Det nuva-
rande snösystemet kräver 
unik kompetens och denna 
besitter endast ett fåtal per-
soner. Därför behöver fören-
ingen satsa på ett modernare 
och effektivare snösystem 
som dessutom klarar av att 
göra snö redan vid ett fåtal 
minusgrader (-2 grader). 
Kostnaden för detta system 
är beräknad till totalt 1,5 
miljoner kronor. Med stöd 
av länsstyrelsen och till viss 
del eget kapital har arbetet 
med de nya kanonerna redan 
inletts. För att kunna full-
följa investeringen behövs 
ett kapitaltillskott och fören-
ingen har skickat en ansökan 
till Ale kommun.

– Vi är oerhört positivt 
inställda till Alebacken, både 
som verksamhet och som 
förening. De har redan lånat 
pengar av kommunen och 
visat genom punktliga amor-
teringar att de har en sund 
inställning till ekonomi. 
Därför föreslår vi att fören-
ingen får ett investeringsbi-
drag om 500 000 kronor samt 
att de får låna efter behov 

till max 1 Mkr, säger Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M).

Att lånets storlek inte kan 
specificeras beror på att för-
eningen inte vet hur stort 
behovet kommer att vara. 
En riktigt bra vinter skapar 
bättre förutsättningar samti-
digt som en grön vinter inte 
får stoppa utbyggnaden.

– Därför tar vi en form av 

principbeslut så klubben vet 
vilka ekonomiska förutsätt-
ningar de har att förhålla sig 
till, menar Mikael Berglund 
som ser Alebacken som kom-
munens främsta marknads-
förare.

Alebacken kan räkna med Ale kommun

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Investeringen i ett nytt snökanonsystem garanterar skidåkningen i Ale på lång sikt, något 
som eldsjälen John Hansson och hans jämlika har kämpat länge för.
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