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Gäller allt i butik och lager hela helgen.
Erbjudandet gäller på reservdelar och biltillbehör den 28-29 april, 
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Öppet Lördag 10.00-15.00, Söndag 11.00-15.00 

Nödinge Rödjans väg 2, Tel: 0303-35 09 90

NÖDINGE. Gröna 
Mässan med fram-
tidens hästkrafter i 
centrum arrangerades i 
lördags.

Fotbollslegenden 
Thomas Ravelli fanns 
på plats liksom värl-
dens snabbaste elbil, 
Teslan.

Det fanns mycket 
intressant under 
motortemat, men få 
verkade veta om det.

Publiken var färre än pre-
miäråret då Gröna Mässan 
arrangerades i Nols Teknik-
park. Då hade mässan ett 
bredare utbud och omfattade 
såväl miljöfordon som när-
producerad mat. Denna gång 
var det endast framtidens 
hästkrafter.

– Vi valde ett annat upp-
lägg den här gången, men jag 
är väldigt nöjd med genom-
förandet. Självklart finns det 
saker att förbättra. Budgeten 
för marknadsföringen var i 
minsta laget, sa mässgeneral 
Bo Larsen.

Stort intresse tilldrog 
sig den första amerikanska 
elsportbilen, Tesla. Entusias-
ten Joachim Härsjö visade 
upp underverket som bara 
tillverkats i 2500 exemplar, 
varav 2300 är sålda. Den 
accelererar noll till 100 km/h 
på 3,7 sekunder. Bilen är helt 
i kolfiber och väger 1265 kg, 
varav 460 kg är batterier.

– Det är en häftig bil, men 
inget för Svensson. Du får 
upp med en miljon kronor till 
att börja med, men till skill-
nad från många andra elbilar 
så går den minst 35 mil på en 
laddning, berättar Joachim 
Härsjö som visade upp bilen 
då ägaren fått förhinder.

Bilab, Kareby Bil, Bilia, 
Hurtigs Bil och Kongahälla 
Bilcity fanns också på plats 
och demonstrerade miljö-
bilar. Där fanns också det 
Nödingebaserade företaget 
E-Car Sweden som avslöjade 
att det finns planer på flera 
monteringsfabriker i Europa. 
Många länder erbjuder nu 
subventioner för elbilar, 
vilket gör dem billigare att 
köpa och äga.

– Sverige borde ta efter, 

menar Ben van de Geer på E 
Car Sweden.

Föreningen Götaälvda-
len delade för andra året ut 
Gröna Mässans Miljöpris. 
I fjol gick det till entrepre-
nören Håkan Sandberg, 
denna gång till Ale kom-
muns näringslivsstrateg Jerry 
Brattåsen. Motiveringen 
betonade dennes engage-
mang för möjliggörandet av 
ett förenklat koncept för små-
företagare att miljödiplomera 
sig med hjälp av bland andra 
Göteborgs Universitet.

– Jag är tacksam för utmär-
kelsen, men det är självklart 
fler än jag som har arbetat 
med detta. Idag erbjuder vi 
företagare i Kungälv, Ale och 
Lilla Edet att miljödiplomera 
sina verksamheter. Totalt har 

120 företag gjort detta under 
de åtta år som projektet har 
pågått. Att ha någon form av 
miljöcertifiering är idag väl-
digt viktigt och det känns bra 
att vi har hittat en form som 

fungerar, sa en 
glad Jerry Brattåsen.

Blommor och diplom 
delades ut av Sveriges värde-
fullaste fotbollshänder. VM-
hjälten från 1994, Thomas 
Ravelli, klappade om en rörd 

pristagare.
Bjarne Lundqvist och 

Framed underhöll från 
scenen och var definitivt för-
tjänta av en större publik.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Gröna Mässan med framtidens hästkrafter

Pristagare. Thomas Ravelli delade ut Gröna Mässans Miljöpris 2012 till Ale kommuns nä-
ringslivsstrateg Jerry Brattåsen.

Räddningstjänsten fanns på plats och visade 
upp sina fordon. Eldin Gustavsson 5,5 år fick 
provsitta brandbilen.

Joachim Härsjö visade upp världens snabbaste elsportbil 
Tesla.

E Car Sweden, Nödingeföretaget visade upp 
sin elkonverterade Fiat 500.


