
alekuriren  |   nummer 42  |   vecka 47  |   20128

Styrelsemöte 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn

Fredag 23 november 2012
sammanträder Samordningsförbundet Ale, 
Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Ärende som kommer att behandlas är 
verksamhetsplan och budget för 2013.

Tid: Kl 13.00
Plats: Stenungsunds Kommunhus, 
konferenslokal Bryggan

Mötet är offentligt då verksamhetsplan och budget 
för 2013 kommer att behandlas.

konferenslokal en halvtimma innan sammanträdet 
börjar.

Övriga upplysningar tillhandahålls av förbundschef 
Per Liljebäck tel. 0703 – 05 27 04.

Välkomna
Jan-Åke Simonsson Agneta Malmsten
Ordf. Samordningsförbundet Vice ordf. 

Sveriges mest rutinerade arbetslag

JOBBA HOS OSS
Seniorbolaget söker seniorer 
som vill jobba inom målning, 
hantverk, städ och hemtjänst.

Distriktschef  Kungälv, Ale
Ulf Österman, 0721- 511 814

ÄLVÄNGEN. Sällan, eller 
aldrig, har det kommit 
så många besökare till 
en sopplunch i Ale Fö-
retagsforums regi.

Om det berodde på 
föreläsaren eller för att 
det delades ut smak-
prov på årets julöl från 
Ahlafors Bryggerier 
låter vi vara osagt.

Hur som helst blev 
det en lyckad kombina-
tion där en av Sveriges 
bästa fotbollsspelare 
genom tiderna, Torbjörn 
Nilsson, svarade för ett 
intressant föredrag.

Swedbank stod traditionsen-
ligt som värd för årets avslu-
tande företagsträff. Mötet 
hade förlagts till Älvängens 
IK:s klubbstuga på Älvevi 
och det passade utmärkt att 
det då var en Blåvittlegend 
som stod i centrum. ”Totte” 
trollband tidigare publiken 
på Ullevi med sitt eleganta 
sätt att spela fotboll, nu för 
tiden underhåller han sin 
åskådarskara på ett helt annat 
sätt.

– Om någon sagt till mig 
för 25 år sedan att jag skulle 
står här idag och prata inför 
en stor grupp människor 

hade jag aldrig trott på den 
personen. Det var det värsta 
jag visste och som exempel 
kan nämnas att jag inte fick 
fram ett ord när jag skulle 
hålla tacktal på mitt eget 
bröllop, berättade Torbjörn 
Nilsson i sitt inledningsan-
förande och ställde sedan 
frågan:

– Vad är det som gör att vi 
människor utvecklas?

Torbjörn Nilsson spann 
vidare på den inslagna vägen 
och undrade vad som gör oss 
framgångsrika? 

– Det alla jagar är lycka. 
Vad är det och hur uppnår vi 
det?

Lunchgästerna involve-
rades flitigt i de ämnen som 
kom att diskuteras och Tor-
björn delade med sig av sina 
tankar och erfarenheter i 
livet.

– I min nuvarande roll 
som tränare för Koppar-
berg/Göteborg FC har jag 
en brinnande önskan om 
att vi ska bli bäst i Europa. 
Om vi skulle bli Champions 
Leauge-mästare är det dock 
en känsla som försvinner 
ganska snabbt. Personligen 
är jag väldigt resultatinrik-
tad. Jag jobbar med att för-
söka njuta här och nu.

Sopplunch med Blåvittlegend
– Torbjörn Nilsson föreläste på Älvevi

Blåvittlegenden Torbjörn Nilsson, numera tränare för Kopparberg/Göteborg FC, föreläste 
på torsdagens sopplunch på Älvevi. Swedbank, här representerade av Gunilla Hogedahl och 
Lisbeth Löfman, stod som värd för arrangemanget.

Torbjörn Nilsson berät-
tade vidare om hur man 
skapar förutsättningar för en 
god laganda, det som företag 
beskriver som teambuilding. 
Hur skapas balans i laget, det 
vill säga i organisationen? 
Torbjörn redogjorde för pro-
cessen utifrån sina erfaren-
heter.

– Skillnaden är att i mitt 
jobb har jag några som inte 
får vara med, sade Torbjörn 

och syftade på de spelare som 
ställs utanför laget när det 
blir dags för match.

Torbjörn Nilsson avrun-
dade föreläsningen med en 
rekommendation till företa-
garna att hitta ett organiserat 
feedback-system.

– Korrigera inte en person 
som är under press eller som 
har hög arbetsbelastning.

UEFA-cuphjälten från 
1982 förärades applåder, 

blommor och en julöl som 
tack för sitt besök. Sedan 
hade ”Totte” bråttom iväg.

– Jag ska faktiskt på några 
dagars semester till London, 
se på fotboll och gå på musi-
kal.

PÅ ÄLVEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Den som tänker 
pendla med kollek-
tivtrafi k från södra 

Älvängen till Göteborg från 
den 10 december och en 
månad framåt får förbereda 
sig på långa dagar. Restiden 
ökar till 53 minuter enkel 
resa, tur och retur blir det 

nära en timmas längre total 
restid än idag. 

Det beror på att Västtra-
fik har anpassat busstrafiken 
på linje 411 som ansluter till 
Alependeln söderifrån till ett 
tåg som inte går. Det inne-
bär att passagerarna som tar 
matarbussen får vänta på sitt 

tåg i 25 minuter. 
På min fråga om varför 

anslutningsbussen inte är 
anpassad till tågtrafiken 
svarar Västtrafiks kundkom-
munikatör Jimmy Dickson 
så här: 

”Linje 411 är anpassad 
att matcha Alependeln som 

kommer att sättas i trafik 
efter den 7 januari. Söker du 
efter detta datum ser du att 
bussen som är framme 07:34 
har ett tåg som går 07:43 
och hela resan tar då 38 
minuter istället.”

Det blir nog bra då, men 
fram till dess borde det väl 

inte vara en oöverstiglig 
utmaning för Västtrafiks 
logistikexperter att matcha 
anslutningsbussen med de 
tåg som faktiskt går från den 
10 december?

Leif Svensson 

Kraftigt ökad restid från södra Älvängen

Hogia
rabatt

 Hogia 
Small Office AB  

smalloffice@hogia.se
Tfn 0303-688 00

KASSA

LÖN

BOKFÖRING

FAKTURERING

Till våra 
grannar i 

närområdet!

Vi på 
Hogia Small Office 

i Stenungsund 
vill hjälpa lokala 
nyföretagare att 

spara tid och pengar 
oavsett bransch! 

Det ska löna 
sig att välja 

närproducerat!

Beställ valfri 
programvara på 

hogia.se/smalloffice 

och ange koden 

”granne” 
och få 3 månader 

kostnadsfritt 
abonnemang.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI


