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Hälsar er välkomna till
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För vakna företagare i Ale

Vi möts hos

Kraftpowercon 
Sweden AB

Bruksgatan 4 i Surte

Tisdag 28 feb kl 07.30 - 09.00

Utveckla ditt ledarskap
Utvecklingskonsult Annelie Eksell, Agera Mera 
 

Kraftpowercon Sweden AB
År 2009 fi ck dåvarande Kraftelektronik nya Indiska ägare.

VD Roger Oscarsson berättar om en mycket spännade 
utveckling. 
Efter mötet bjuds en kort rundvandring för de som så önskar. 

Näringslivet i Ale
Fokus på Ale Turism
 Susanna Hammar & Börje Johansson

Programvärd: Handelsbanken 

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på frukost kl 07.30! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Välkomna!

Den som har läst Vän-
sterpartiets insända-
re i Alekuriren och 

följt deras arbete i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden 
måste liksom jag undra vad de 
håller på med. De är emot in-
förandet av valfrihet inom äld-
reomsorgen i Ale kommun 
men de verkar inte alls ha koll 
på vilka förslag och beslut som 
har med denna valfrihet att 
göra. Ibland undrar jag om de 
ens vet vad valfrihet inom äld-
reomsorgen är. Vänsterpar-
tiet kanske tycker att stat och 
kommun ska bestämma över 
oss enskilda människor i varje 
detalj. Det tycker inte jag och 
det är bland annat därför som 
jag är centerpartist och inte 
medlem i något av partier-
na till vänster. Jag är dessut-
om övertygad om att de allra 
flesta vill bestämma över sitt 
eget liv och att kraven på detta 
kommer att bli allt starkare 
även bland våra äldre.

När det gäller förändring-
arna på Klockarängen så är de 
redan beslutade i total enighet 
i Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden. Vänsterpartiets 
representanter Maria Bergerus 
och Christer Paulsson har 
alltså varit med och beslutat att 
förändringarna ska göras. Jag 
har informerat om planerna i 
Kommunala pensionärsrådet 
före beslutet. Chef och per-
sonal på Klockarängen har 

arbetat med att förbereda och 
genomföra förändringarna 
sedan 2010. När jag våren 
2011 gick ut i Alekuriren och 
berättade om de kommande 
förändringarna på Klocka-
rängen fick jag kritik för att jag 
varit för snabb. Det är kritik 
som jag gärna tar eftersom jag 
vill vara öppen mot Aleborna 
med vad jag och den styrande 
majoriteten i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden vill 
göra. De boende och deras 
anhöriga har fått information 
om de planerade förändring-
arna enligt de uppgifter jag har 
fått. Det är mot den bakgrun-
den som äldreomsorgschefen 
Ann-Sofie Borg och jag utfor-
made det svar på en insändare 
som Vänsterpartiet i Ale ond-
gjorde sig över i förra veckan.

Förändringarna på Klocka-
rängen har ingenting med 
införandet av valfrihet inom 
äldreomsorgen enligt LOV 
att göra. Det diskuteras inte 
över huvud taget att införa 
LOV i Ale när det gäller 
äldreboenden. Däremot har 
det utretts om det är möjligt 
att upphandla driften av det 
nya äldreboendet i Nödinge 
enligt en helt annan lagstift-
ning som heter LOU, lagen 
om offentlig upphandling. 
Utredningen har visat att 
upphandling inte hinns med 
tills det nya äldreboendet 
står färdigt hösten 2012. 

Därför har jag i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott föreslagit att 
ärendet avslutas. Det blir alltså 
inte någon upphandling enligt 
LOU inför starten av det 
nya äldreboendet i Nödinge 
utan det kommer att startas 
som ett kommunalt vård- och 
omsorgsboende.

Arbetet med att införa 
valfrihet enligt LOV för de 
Alebor som har hemtjänst 
fortsätter och kommer att 
presenteras för Kommunala 
pensionärsrådet och för alla 
intresserade Alebor innan det 
fattas beslut i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
Jag är övertygad om att LOV 
kommer att innebära förbätt-
ringar för dem som har hem-
tjänst och betonar att det inte 
alls är något besparingsförslag. 
Målet är bättre kvalitet till 
oförändrad kostnad men jag 
vet att det till och med kan bli 
dyrare för kommunen i början. 
Det är valfriheten i så fall värd 
tycker jag.

För övrigt verkar det som 
om Vänsterpartiet nu är det 
enda parti som på riksnivå är 
helt emot valfrihet inom äld-
reomsorgen efter den senaste 
veckans utspel från ledande 
socialdemokrater.

Boel Holgersson (C)
Ordförande Omsorgs – 

och arbetsmarknadsnämnden i Ale

Dags för Vänsterpartiet att sansa sig

SURTE. Årets första 
företagarträff hägrar.

Tisdagen den 28 
februari arrangeras 
frukostmöte i Ale Före-
tagsforums regi.

Mötet kommer att 
hållas hos Kraftpower-
con i Surte.

Handelsbanken står som pro-
gramvärd för vårens första fö-
retagarträff, som sker i form av 
ett frukostmöte.

– Vi blandar och ger under 
våren. I mars kommer vi att 
arrangera en sopplunch och 
i april är det planerat för en 
kvällsaktivitet. Företagarnas 
vardag ser lite olika ut och 
därför vill vi variera dag och 
klockslag, förklarar närings-
livsstrateg Jerry Brattåsen.

Det som tidigare var Kraft-

elektronik fick 2008 nya indis-
ka ägare och två år senare bytte 
man namn till Kraftpowercon 
Sweden AB. Vd Roger Os-
carsson kommer att berätta 
om företagets verksamhetsin-
riktning och framtidsvisioner.

Morgonens huvudtalare 
är utvecklingskonsult Anne-
lie Eksell, som driver Agera 
Mera. Hur kan du utveckla 
dig själv och dina medarbetare 
genom en bättre kommunika-
tion lyder rubriken för hennes 
anförande.

– Jag har under många år 
arbetat med utveckling av 
ledare, medarbetare och or-
ganisationer där jag samlat på 
mig tankar och idéer som jag 
vill dela med mig av. Min filo-
sofi är att alla människor har 
en vilja att påverka sina olika 
roller som till exempel den i 

familjen, i yrket, i samhället 
och så vidare.

Frukostgästerna får av-
slutningsvis en uppdatering 
vad det gäller det nya turist-
projektet för Ale och Lilla 
Edet. Informerar gör Susan-
na Hammar och Börje Jo-
hansson.

JONAS ANDERSSON

Frukostmöte hos Kraftpowercon

Annelie Eksell från Agera 
Mera kommer till företagar-
träffen hos Kraftpowercon i 
Surte.

NÖDINGE. 1 mars tar 
Sportlife över konkur-
renten Lifes tränings-
anläggning i Nol.

– Medlemmarna ska 
absolut inte påver-
kas negativt, tvärtom 
hoppas vi föra in många 
positiva nyheter, säger 
regionchef Alexandra 
Ahlstedt.

Klubben i Nol blir 
Sportlifes tredje i Ale 
och femte i Göta älv-
dalen.

Beskedet om ägarbytet i Nol 
slog ner som en bomb för 
medlemmarna.

– Jag förstår att man blir 
orolig, men jag kan garan-
tera att de förändringar som 
nu kommer att ske bara är till 
det bättre. En helt ny maskin-
park installeras inom kort, all 
utrustning i gruppträningssa-

larna byts ut och vi kommer 
dessutom att skapa en yta för 
funktionell träning som till ex-
empel TRX, säger Alexandra 
Ahlstedt.

Utbudet av gruppträning 
kommer också att utvecklas – 
och utökas.

– Vårt samarbete med 
Les Mills, världens ledan-
de leverantör av gruppträ-
ning, ger oss bästa tänkba-
ra förutsättningar. En av ny-
heterna kommer att bli CX-
works, funktionell träning för 
mage och rygg. Sedan har vi 
MRL, ett program med step 
och styrka. Vi har många idéer 
kring gruppträningen, men vi 
kommer självklart också att 
lyssna till vad medlemmarna 
tycker, säger Anna Petters-
son som nu blir platschef för 
både Nödinge och Nol.

Det blir inte heller någon 
större förändring på perso-

nalsidan. Flertalet ansikten 
kommer att kännas igen.

– Vårt första möte med den 
befintliga personalen var väl-
digt positivt och alla verkar 
tända på en nystart. Det känns 
positivt och jag är övertygad 
om att det här blir bra, säger 
Anna Pettersson.

Från 1 mars kan alla med-
lemmar byta ut sina medlem-
skort och för de som tidiga-
re tränat på Lifes Göteborgs-
klubbar finns det nu möjlighet 
att mot en mindre avgift träna 
på Sportlifes alla arenor.

– Beroende på vilket kort 
du har kan du träna fritt i 
hela region väst, det vill säga 
Kungälv, Stenungsund, Orust, 
Uddevalla, Vänersborg, Troll-
hättan och Lilla Edet, under-
stryker Anna Pettersson.

Sportlife på väg till Nol

Anna Pettersson blir ny platschef när Sportlife tar över Lifes träningsanläggning i Nol. Anna Pettersson blir ny platschef när Sportlife tar över Lifes träningsanläggning i Nol. 
Regionchef Alexandra Ahlstedt avdramatiserar ägarbytet. ”De förändringar som nu Regionchef Alexandra Ahlstedt avdramatiserar ägarbytet. ”De förändringar som nu 
kommer att ske är bara till det bättre”.kommer att ske är bara till det bättre”.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


