
SÄVEDALEN. Cederleufs 
+ Svenheimers kondi-
tori = sant.

De båda anrika före-
tagen har gått samman 
och förverkligat en 
dröm.

Ett modernt, famil-
järt hantverksbageri 
med stor produktions-
kapacitet.
Tillsammans kan de snart fira 
100 år. Cederleufs konditori 
och Svenheimers konditori 
har båda sitt ursprung från 
tidigt 60-tal, men nu har tiden 
hunnit ikapp dem. Lokalerna 
var för båda konditorierna 
undermåliga. Cederleufs som 
har varit verksamt på Vall-
hamra torg och Svenheimers 
som har haft sitt bageri i Gam-
lestan var tvingade att se sig 
om efter något nytt.

– Vi började prata om våra 
gemensamma bekymmer 
redan för fem år sedan och ju 
mer vi har lärt känna varan-
dra har vi upptäckt att vi har 
väldigt mycket gemensamt. 
Tre butiker var och ungefär 
samma omsättning, men att 
själv bygga ett helt nytt bageri 
hade ingen av oss mäktat med. 
Tillsammans vågade vi, säger 
Lennart Svenheimer.

Det är Sveriges nyaste 
bageri som visas upp i Säveda-
len. En imponerande takhöjd, 
toppmoderna ugnar, kyljäsar, 
två stora frysrum, tre kylrum, 
omklädningsrum, kontor, 
konferensrum, teknikrum – 
och på sikt även ett gym för 
personalen. Totalt 1300 kvm 
inklusive en drive-in-butik.

– Det är vår nya giv. Du 
ska kunna stanna till och 

hämta upp beställningar, men 
även köpa en frukostmacka 
på vägen till jobbet, berättar 
Dennis Eriksson som tog 
över Cederleufs konditori för 
tio år sedan.

Tillsammans levererar de 
varor till sex butiker, men den 
på Vallhamra torg ska snart 
rivas. I Ale finns Svenheimers 
i Nödinge och Älvängen.

– Vi kommer omgående 
att börja leta nya butikslägen. 
Tanken är att inom ett par 
år ha minst tio butiker och 
omsätta 40 Mkr mot dagens 
25 miljoner, säger Dennis 
Eriksson.

Det är en imponerande 
skapelse vi möts av, men 
nybygget till trots har ägarna 
lyckats behålla känslan av ett 
hembageri eller som de själva 
vill kalla det – ett "hantverks-
bageri".

– Vi har automatiserat en 
del, men hantverket finns kvar 
i många avseenden. Tack vare 
modern teknik har vi kunnat 
få bort vissa tunga lyft som 
ur deggrytan här till exempel, 
säger Markus Svenheimer 
och visar hur lätt den hissas 
upp och vänds med maskin-
kraft.

Att slå samman två bagerier 
har inneburit ett antal kul-
turkrockar. Bagare är stolta 
yrkesmän.

– Det var speciellt i början, 
men nu fungerar det bra. Vi lär 
av varandra. Cederleufs semla 
är känd i hela Västsverige och 
den har vi inget emot att ha 
fått lära hemligheten bakom, 
säger Lennart Svenheimer.

En stor nyhet blir att nu 
kunna erbjuda stenugnsbakat.

– Surdegsbröd har blivit 

väldigt populärt och det känns 
skönt att äntligen ha fått plats 
med en riktig stenugn.

Sakta men säkert kommer 
tempot att öka i bageriet. 
Snart väntar årets största dag, 
Fettisdagen. Då ska uppskatt-
ningsvis 17 000 semlor bakas 
av.

NOL. Efter regn 
kommer sol.

Det blir en mässa i 
Ale trots allt.

Nols företagspark 
bjuder in till en grön 
mässa lördag 7 maj.
Förra veckans negativa besked 
om att Alemässan 2011 läggs 
ner kläcktes en rad positiva 
idéer i Nols företagspark.

– För snart ett år sedan hade 
vi ett öppet hus som blev väl-
digt uppskattat och när nu Ale-
mässan inte blir av tänkte jag 
att vi kunde utveckla vår idé till 
att bli en grön mässa, där både 
nolföretag och andra inom 
miljö och energiteknik bjuds 
in. Jag testade mina funde-
ringar med Börje Carlsson på 
Nol Företagscenter och Jerry 
Brattåsen på Ale Utveckling. 

De kom med ytterligare för-
slag och nu är vi redo att pre-
sentera våra ambitioner, säger 
"mässgeneralen" Bo Larsen.

Gröna mässan ska lyfta fram 
alla som jobbar för miljön och 
ett hållbart samhälle. 

– Vi tänker oss utställare 
med ekokläder, lokalprodu-
cerad mat från ekogårdar, en-
ergiteknik och grön turism, 
säger Bo Larsen.

Positiva besked har redan 
anlänt från Ale Elförening 
och KB rör.

– Ale kommun kommer att 
låta alebor få provköra den 
omtalade elbilen. Energitek-
nikcentrum, ETC, kommer 
att medverka på något sätt, då 
de också är verksamma här i 
Nol. Det blir ett bra tillfälle 
att sätta hela Nols företags-

park på kartan, säger närings-
livschef Jerry Brattåsen.

Gröna mässan har snart en 
hemsida med samma namn där 
intresserade kan hämta mer 
information.

– Vi är fortfarande på idé-
stadiet och kommer stän-
digt på nya saker. Nol Före-
tagscenter är motorn, men 
vi hoppas också dra nytta av 
kommunens nätverk. Arbetet 
med starta eget och miljödip-
lomering som  utgått härifrån 
kommer marknadsföras under 
mässan, säger Bo Larsen.

Målgruppen är miljöin-
tresserade alebor och tanken 
är att programmet ska tilltala 
hela familjen. Lokaltidningen 
lär få anledning att återkomma 
till den grön mässan.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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CNC-fräsare

Till Hamek i Älvängen söker vi 
två erfarna: 

Mer info: www.bemannus.se
Roy Andersson, 031-52 28 73

Du har flera års erfarenhet av 
bäddfräsning med Heidenhain 
styrsystem och beredning i Mas-
ter-CAM. Du behärskar ritningsläs-
ning och mätteknik full ut. Du är 
flexibel, initiativrik, noggrann och 
har god samarbetsförmåga.

Håkan Andersson Mekaniska AB 
konstruerar och tillverkar mindre 
serier av prototyper, komponenter, 
form- och stansverktyg samt 
maskiner och hanteringsutrust-
ning. Allt produceras i en dyna-
misk miljö med högteknologiska 
maskiner och kunnig personal. 
Riktlinjer för det inre arbetet är 
ständiga förbättringar, goda rela-
tioner, kontinuerlig utbildning och 
bra arbetsmiljö.
Håkan Andersson Mekaniska AB 
blev under våren 2005 kvalitets-
certifierade av Det Norske Veritas. 
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Dagcentralen, Göteborgsvägen i Älvängen

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vårt kommunalråd Paula Örn medverkar

VÄLKOMNA

Ett modernt hantverksbageriEtt modernt hantverksbageri

Det blir en mässa!Det blir en mässa!

Nols "mässkansli". Näringslivschef Jerry Nols "mässkansli". Näringslivschef Jerry 
Brattåsen, Bo Larsen och Börje Carlsson Brattåsen, Bo Larsen och Börje Carlsson 
från Nol Företagscenter.från Nol Företagscenter.

Nöjda bagare. Lennart Svenheimer, Dennis Eriksson och Markus Svenheimer har skapat sina drömmars bageri i Sävedalen. 
Ett modernt familjärt hantverksbageri med stor produktionskapacitet, utan industrikänsla. I det nya bageriet jobbar 14 an-
ställda, men totalt sysselsätter de ett 50-tal med all butikspersonal.                   Foto: Allan Karlsson

– Tillsammans kunde Cederleufs och – Tillsammans kunde Cederleufs och 
Svenheimers förverkliga drömmenSvenheimers förverkliga drömmen

Markus Svenheimer demonstrerar hur 
deggrytan hissas upp och töms på sitt inne-
håll. De tunga deglyften tillhör historien.
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