
2012  |   vecka 36  |   nummer 31  |   alekuriren 7

NÖDINGE. Höstens 
första företagsträff är i 
antågande.

Onsdagen den 12 
september bjuder Ale 
Företagsforum in till 
frukostmöte på Backa 
Säteri.

Programvärd är Almi 
Företagspartner.

Vårens företagsträffar hade 
uteslutande god uppslut-
ning och arrangören hoppas 
naturligtvis att den trenden 
håller i sig även i höst.

– Det finns all anledning 
att tro det. Det råder en posi-
tiv anda bland kommunens 
företagare. Vi har upplevt 
den svåraste tiden när det 
gäller väg- och järnvägsbyg-
get. Nu är det istället stora 
förväntningar som präglar 

näringslivet i Ale, säger Jerry 
Brattåsen, samordnare för 
onsdagens frukostmöte.

Almi Företagspartner har 
bjudit in kostrådgivare och 
tillika författare Jenny Elwe 
att hålla ett föredrag.

– Jag ska prata om matens 
betydelse för hälsan. Kan 
man bli frisk av mat är en 
fråga som jag brukar ställa. 
Det kan man. Du kan också 
bli sjuk av fel mat, säger 
Jenny.

– Dessutom ska jag redo-
göra för hur man kan sänka 
sjukfrånvaron på arbetsplat-
sen och få personalen fris-
kare, förklarar Jenny Elwe.

Vidare kommer Ingrid 
Karlsson, informatör från 
Skatteverket, att berätta om 
hur trängselskatten i Göte-
borg kommer att påverka 

företagandet i regionen.
Ytterligare aktiviteter som 

är på gång i Ale Företagsfo-
rums regi är ett kvällsmöte 
i Medborgarhuset, Alafors, 
onsdagen den 24 okto-
ber samt torsdagen den 15 
november då Swedbank står 
som värd för en sopplunch.

JONAS ANDERSSON

Frukostmöte på Backa Säteri

Kostrådgivare Jenny Elwe 
kommer att föreläsa på fru-
kostmötet i Nödinge onsda-
gen den 12 september.

Hälsar er välkomna till
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För vakna företagare i Ale

Vi möts hos
Restaurang Backa Säteri

i Nödinge. Vid golfbanan

Onsdag 12 september kl 07.30 - 09.00

Blir man frisk av mat!
Hur kan du och dina medarbetare må bra genom det ni äter
Lic. kostrådgivare och författare Jenny Elwe

Hur påverkar trängselskatten 
i Göteborg ditt företagande!
Ingrid Karlsson, informatör Skatteverket 

Restaurang Backa Säteri och 
Alfhems Värdshus 
Krögare Kaj Merstrand

Näringslivet i Ale

Programvärd: ALMI Väst AB

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!

ALAFORS. Kaffedoften 
var påtaglig och tårtan 
såg smaskigt inbju-
dande ut.

Det var tur att Ale El 
hade laddat upp ordent-
ligt med godsaker då 
många kom för att ta 
del av 1-årsfirandet.

– Vilken fest, kon-
staterade vd Stefan 
Brandt.

Ale Elhandelsbolag firade sin 
1-årsdag genom att ha öppet 
hus och bjuda alla besökare på 
kaffe och tårta. Klockan tio, 
när kaffebordet stod uppdu-
kat, stod redan folk i kö för 
att få komma in.

– Vilken härlig respons! 
Vi är jätteglada att aleborna 
ville fira vårt jubileum till-
sammans med oss. Det har 
varit ett fantastiskt första lev-
nadsår för vårt elhandelsbo-
lag och det är med stor tillför-
sikt som vi möter framtiden, 
säger Stefan Brandt.

I veckan uppmärksamma-
de Göteborgs-Posten elhan-
delsmarknaden med ett re-
portage i tidningen. I under-
sökningen framhävdes Ale El 
som det mest prisvärda elhan-
delsbolaget.

– Det är alltid kul med 
positiv publicitet och faktum 
är att vi har fått en del nya 
kunder från Göteborgstrak-
ten efter artikeln. Vår am-
bition är emellertid inte att 
alltid ha det lägsta priset, dä-
remot ska våra kunder känna 

att de får bästa tänkbara vill-
kor över tid. Vårt fokus ligger 
på hemmamarknaden.

Berit Lindegren från Ala-
fors var en av kalasgästerna 
som lät sig väl smaka av det 

som bjöds.
– Ett trevligt initiativ, 

tyckte Berit som gick hem 
med två ballonger och en 
liten present under armen.

JONAS ANDERSSON

Tårtkalas hos Ale El

Trevligt firande! Berit Lindegren från Alafors hade hörsam-
mat inbjudan till elhandelsbolagets 1-årskalas i fredags. Här 
ses hon tillsammans med Ale Els vd Stefan Brandt.

Fullt upp i kundservice.

ALVHEM. I våras 
bestämde sig Marie 
Jingtoft för att för-
verkliga en dröm hon 
burit på i flera år – att 
utbilda sig till massa-
geterapeut. 

Den 1 juli startade 
hon upp sitt eget före-
tag med mottagning 
i Ale GK:s lokaler i 
Alvhem.

Det har varit en minst sagt 
hektisk vår för den 27-åriga 
skepplandabon. Efter tre 
intensiva månader blev hon 
veckan före midsommar fär-
digutbildad massageterapeut 
– en utbildning som många 
läser utspritt över ett helt år. 

På helgerna har hon extra-
jobbat på Ica Supermarket i 
Älvängen, där hon för övrigt 
arbetat i snart åtta år. 

Det var under en resa i vint-
ras, långt borta från vardagen, 
som hon fick nya perspektiv 
och bestämde sig för att våga 
investera i sin framtid. 

– Jag har varit på väg att 
söka flera gånger men alltid 
tänkt att ”det går inte nu”. Nu 
har jag precis startat upp min 
egen verksamhet, vilket känns 
jätteroligt. Jag är så nöjd att 
jag tog steget. Två dagar i 
veckan är jag ledig från Ica 
och ägnar mig enbart åt mas-
sagen. Det blir en bra kombi-
nation av de båda jobben. 

Marie Jingtofts massage-

företag har ännu inget namn, 
men ett tydligt ledord: mus-
kelharmoni.

– Det är ett ord jag fast-
nat för och som passar bra 
för att beskriva det jag sysslar 
med. Jag är utbildad i klas-
sisk svensk massage, men 
använder mig även av andra 
metoder. Det finns fortfa-
rande mycket jag skulle vilja 
lära mig, kinesiologi verkar 
häftigt. 

Drömmen är att ha en 
egen praktik, men även att 
åka runt till exempelvis före-
tagskunder. 

– Jag vill få hjälpa männis-
kor att må bra, det mår även 
jag bra av.

JOHANNA ROOS

Ett riktigt må-bra-Ett riktigt må-bra-yrkeyrke
– Massageterapeut startar eget– Massageterapeut startar eget

Skapar välmående. Massageterapeuten Marie Jingtoft har Skapar välmående. Massageterapeuten Marie Jingtoft har 
nyligen startat upp sitt eget företag och försöker nu utveck-nyligen startat upp sitt eget företag och försöker nu utveck-
la kundkontakterna.la kundkontakterna.

MARIE JINGTOFT
Ålder: 27
Bor: Slittorp, Skepplanda
Familj: Maken Kent, döttrarna 
Wilma 5 och Maja 3, samt katten 
Elvis.
Gör: Massageterapeut i sitt 
nystartade företag och butiks-
biträde på Ica Supermarket i 
Älvängen.
Tycker om: Att umgås med folk
Ogillar: Att vara ensam
Drömresmål: Prag
Ser fram emot mest i höst: ”Att 
komma igång med företaget och 
utveckla kundkontakterna, det 
känns jätteroligt!”


