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Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Lennart Svensson
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Vi hjälper dig med 
företagets trygghets- 
och försäkringslösningar.

SURTE. Årets första 
frukostmöte ägde rum 
hos Kraftpowercon i 
tisdags.

Ett 40-tal morgon-
pigga företagare och 
kommunala tjänstemän 
hade hörsammat inbju-
dan från Ale Företags-
forum.

Temat var ledar-
skapsutveckling och 
morgonens huvudgäst 
var Annelie Eksell från 
Agera Mer.

Utvecklingskonsult Anne-
lie Eksell har under många 
år arbetat med utveckling 
av ledare, medarbetare och 
organisationer, inte minst 
inom Handelsbanken som 
var programvärd för tisda-
gens frukostmöte i Surte.

– Jag har två favoritäm-
nen, ledarskap och kommu-
nikation. Jag hoppas kunna 
ge er inspiration till egen 
utveckling med mitt anfö-

rande här idag, sade Annelie 
som på knappa halvtimman 
redogjorde för sina tankar 
och idéer kring ledarskap.

Annelie Eksell hävdar att 
en av de största utmaning-
arna i ledarskapet är du själv.

– Glöm inte att reflektera. 
Vad är dina styrkor och egen-
skaper? När använde du dem 
senast?

Morgonens föredragshål-
lare gled sedan in på ämnet 
kommunikation. Genom att 
förmedla ett budskap åstad-
kommer du en dialog.

– Det är ett fantastiskt 
verktyg i ditt ledarskap, beto-
nade Annelie.

Susanna Hammar och 
Börje Johansson informe-

rade om projektet Turis-
mutveckling i Ale & Lilla 
Edet och upplyste samtidigt 
om den kick off som sker på 
Repslagarmuseet onsdagen 
den 7 mars.

Innan mötesdeltagarna 
togs med på en rundvandring 
i Kraftpowercorns lokaler, 
ledd av företagets vd Roger 
Oscarsson, passade närings-
livsstrateg Jerry Brattåsen 
på att slå ett slag för nästa 
företagsträff. Tisdagen den 
27 mars står Arbetsförmed-
lingen som programvärd 
och platsen är då Alebacken 
i Alafors.

NÖDINGE. Vimmersjön 
är övergödd, drabbas 
av återkommande alg-
blomningar vilket inte 
sällan leder till badför-
bud under sommarmå-
naderna.

Nu har Ale kommun 
tagit fram en åtgärds-
plan för att komma till 
rätta med problemen.

– Det ligger i allas 
intresse att Vimmer-
sjön ska ha ett tjänligt 
vatten, säger kommune-
kolog Göran Fransson.

Den åtgärdsplan som Sam-
hällsbyggnadsnämnden anta-
git syftar till att sänka halterna 
av näringsämnen i Vimmer-
sjön.

– När det blir varmt i vatt-
net leder det till en massförö-
kelse av planktonalger, som 
i sin tur gör sjön till en grön 
sörja. Vi sätter då upp skyltar 
där vi rekommenderar folk att 
inte bada. Man riskerar näm-
ligen att bli sjuk, framförallt 
gäller det barn och djur, säger 
miljöinspektör Bengt-Arne 
Johansson.

Planen består av tre delar; 
ett kontrollprogram, åtgärder 
för att minska tillförseln av 
näringsämnen från verksam-
heter i sjöns tillrinningsom-
råde samt planering för åtgär-
der i sjön.

– Det är väldigt många 
människor som nyttjar Vim-
mersjön sommartid och 
Nödinge är dessutom ett sam-
hälle som växer. Ska det förbli 
en populär badsjö så är det ett 
måste att vidta dessa åtgärder, 
säger Bengt-Arne Johansson.

Åtgärderna kommer att ske 
i samverkan med markägare 
och närboende. Ett utskick är 
förberett till närbelägna fast-
igheter och fortlöpande infor-
mation kommer att presente-
ras på kommunens hemsida.

– I tillrinningsområdet 
finns ett 65-70-tal fastigheter, 

varav några enstaka djurhål-
lare, som kommer att få vårt 
utskick. Där ber vi dem fylla 
i uppgifter om sina enskilda 
avloppsanläggningar och hur 
den ser ut. Vi bedömer speci-
fikt varje anläggning och vill 
uppmuntra fastighetsägarna 
att vidta eventuella åtgärder 
som gör att anläggningen 
uppfyller de nationella krav 
som finns, säger Bengt-Arne 
Johansson.

De största källorna till när-
salter är just enskilda avlopp, 
läckage från jordbruksmark 
och gödselvårdanläggningar 
samt intern belastning från 
sjöns bottensats.

– Genom åren, från 50-talet 
och framåt, har det skett ett 
läckage av näringsämnen som 
finns lagrat i bottensegmentet. 
Varma sommardagar frigörs 
dessa. Det finns flera metoder 
att välja bland för att binda 

upp näringen permanent, eller 
se till så att den inte frigörs. 
Restaureringsåtgärder i sjön 
kommer dock i ett tredje steg 
och eventuella åtgärder vill vi 
diskutera med markägare och 
fiskerättsinnehavare, säger 
Göran Fransson.

Först gäller det att starta 
kontrollprogrammet med 
kontinuerlig provtagning för 
att se hur tillståndet i sjön 
förändras. Provtagningarna 
kommer att ge information 
om vilka åtgärder som är 
lämpliga att sätta in i restaure-
ringsfasen.

– Någon omedelbar verkan 
är det inte tal om, det är först 
om två, tre år som vi kan för-
vänta oss en synbar effekt av 
åtgärdsplanen, avslutar Göran 
Fransson.

Var med och 
skapa framtiden

www.ale.se

På ditt ortsutvecklingsmöte kan du påverka hur Ale ska se ut.

Vimmersjön skall åtgärdas

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale kommun har beslutat om en åtgärdsplan för Vimmersjön, 
som i dagsläget är övergödd och drabbas av återkommande 
algblomning. Halterna av närsalter i sjön ska minskas.

Miljöinspektör Bengt-Arne 
Johansson.

Kommunekolog Göran Frans-
son.

Frukostmöte för vakna företagare
– Ledarskap och turism i fokus

FRUKOSTGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Utvecklingskonsult Anne-
lie Eksell pratade om ledar-
skapsutveckling.

Handelsbanken stod som värd för tisdagens frukostmöte i 
Surte. Anna-Lisa Jansson är kontorschef på Ale Torg och till 
höger om henne ses näringslivsstrateg Jerry Brattåsen.

Sign Landsbygdsbo lossar 
en bredsida mot flera 
partier. De områden som 

pekas ut som lämpliga i Vind-
bruksplanen för Ale, berör 
fastighetsägare i hela skalan 
från liten till större.

Syftet med att sätta gräns-
värden och villkor för hur 

vindkraftverk ska användas 
är ju att minimera och helst 
eliminera störningarna. Vilket 
i sin tur gör att villkoren kan 
och bör vara olika beroende på 
storlek och placering av even-
tuellt verk.

Väljer man dessutom en 
finansiering som ger många i 

bygden möjlighet att hjälpa till, 
så får många del av nyttan.

Vi i Centerpartiet anser att 
vindkraft med lämplig place-
ring och utformning är bland 
de minst miljöstörande alterna-
tiven för att förse oss med den 
el som de flesta av oss vill ha.

Åke Niklasson (C)

Vindkraft minst miljöstörande

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej!  Jag heter Lena och jobbar på  
kontoret i Älvängen.

Välkommen in så hjälper jag dig med placeringar,  
fastighetsaffärer, Nyckelkund och mycket mer. 
Du når mig på lena.frossling@swedbank.se
0303-334887, växel 0303-334880.


