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ALAFORS. Det blir en fa-
vorit i repris hos Ale El.

Förra höstens kundträff 
lockade 75 personer.

Tisdagen den 2 oktober 
är det dags igen i företa-
gets lokaler på Lunnavä-
gen.
Besökarna kommer att få en redogö-
relse om hur nätet fungerar och vad 
det var som orsakade sommarens 
stora driftstörning.

– Vi ska informera om beredska-
pen som fi nns vid sådana extrema 
händelser och hur vi på Ale El löser 
problemet på bästa sätt. Vidare så 
kommer vi att berätta om de olika 
projekt som är på gång i kommunen, 
säger Ale Els vd Stefan Brandt.

– Dessutom ska vi prata om 
elmarknaden, hur elprissituationen 
ser ut just nu och förutsättningarna 
inför vintern.

Noterbart i övrigt är att Ale Els 
marknadschef, Malin Flysjö, i fredags 
var inbjuden att föreläsa på Energi-
marknadsinspektionens seminarium 
om anvisningsavtal. 

– Det fi nns olika synsätt på hur 
man ska hantera anvisade elkunder, 
alltså kunder som inte själva har gjort 
något aktivt val. Vi erbjuder denna 
kundkategori rörligt elpris vilket vi är 
ganska ensamma om på marknaden. 

Slutligen låter Ale El meddela 
att det strömavbrott som drabbade 
stora delar av kommunen i fredags 
vid lunchtid orsakades av ett fel i 
Vattenfalls regionnät. 

 Ny kundträff 
hos Ale El
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Det är vi som 
är Axelssons!

Kärrsbackevägen 6

Charmigt och välvårdat hus med 
helkaklat duschrum, underbar altan i 
söderläge, braskamin för kyligare kvällar 
och vattenburet värmesystem. Synliga 
träbjälkar, snedtak upp i nock och en härlig 
trädgård med uthus och fruktträd ökar på 
charmen ytterligare. Ett hus att bli förälskad 
i, måste upplevas på plats! 90 kvm.

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas Ring eller maila för tidsbokning.
Adress Kärrsbackevägen 6. 
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Hasteröd 120

Tillfälle för dig som vill ha ett stort hus med 

vattenburet värmesystem, praktisk källare 
med garage, härlig trädgård med fruktträd, 

granskog. Välkommen hit! 154+63 kvm. 

Pris 795.000:- utgångspris.
Visas Ring eller maila för tidsbokning.
Adress Hasteröd 120. 
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Norra Granliden 1

Här får man mycket hus för pengarna! 

läge. Perfekt för alla som drömmer om 

värmesystem, garage, källare och en 
lagom stor trädgård med fruktträd och 
syrenbuskar. Välkommen hit! 120+50 kvm. 

Pris 1095.000:- som utgångspris.
Visas Ring eller maila för tidsbokning.
Adress Norra Granliden 1.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Källås 229

Fräsch och charmig villa strax utanför 
samhället. Totalrenoverad och tillbyggd 
med 2 härliga uteplatser, gäststuga, 
lekstuga och lättskött trädgård. Helkaklat 
badrum med hörnbubbelbadkar, snyggt kök 
med gott om plats för hela familjen och tak 
upp i nock i det luftiga vardagsrummet.
Välkommen hit! 126 kvm. 

Pris 1.295.000:-  som utgångspris.
Visas Ring eller maila för tidsbokning.
Adress Källås 229.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se
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ÄLVÄNGEN. Coop Extra 
öppnar nytt i Älvängen.

Björn Järbur är ny 
kommunchef i Ale och 
Magnus Blombergsson 
är tämligen färsk som 
stadsarkitekt i kom-
munen.

Älvängens före-
tagarförening lät 
sina medlemmar få 
stifta bekantskap med 
mycket nytt på höstens 
första mingelkväll.

Brogren Industries stod som 
värd för mötet i torsdags 
kväll. Vd Börje Andermård 
presenterade företaget som 
för många är anonymt och 
för de som trodde att de visste 
var det mesta nytt ändå. 

– Det har hänt mycket 
de senaste åren. Från att ha 
varit en renodlad fordonsle-
verantör har vi idag lämnat 
den branschen helt. Nu är 
vi en certifierad industri 
som främst levererar kva-
lificerade produkter som 

kräver specifik kompetens. 
De komponenter vi svar-
var, fräser och svetsar krävs 
det både modern utrustning 
och lång förberedelse för att 
klara av. Vändpunkten för 
företaget kom när vi gick in 
i ett  samarbete med Siemens 
vars gasturbiner vi numera 
levererar viktiga applikatio-
ner till. I samband med detta 
började vi fundera på vilka 
andra branschområden som 
skulle kunna vara möjliga att 
komma in på. Idag är vi ett 
av få svenska företag som har 
möjlighet att arbeta för flyg-
industrin, berättade Börje 
Andermård för imponerade 
åhörare.

Brogrens har idag 73 
anställda och omsätter 110 
miljoner kronor. Företaget 
har haft över 100 personal, 
men i samband med lågkon-
junkturen var anpassningar 
nödvändiga.

– När det vänder igen står 
vi redo. Vi använder en tred-
jedel av vår kapacitet så vi ser 
positivt på framtiden, under-
strök Andermård.

Minst lika stort intresse 
tilldrog sig Tobias Håkans-
son, butikschef för nyetable-
rade Coop Extra i Älvängen.

– Jag har jobbat inom 
livsmedel i hela mitt liv. Jag 
började jobba i butik när jag 
var 12 och blev sedan fast. 
Att få öppna en ny Coop-
butik på hemmaplan, jag bor 
i Skepplanda, känns väldigt 
stimulerande. Ale är en av 

Göteborgsregionens hetaste 
tillväxtkommuner och då vill 
vi finnas med. Coop har inte 
haft en större butik i Göta 
älvdalen på över tio år. Det är 
dags nu. Satsningen görs av 
Bohuslän Älvsborg som är en 
fristående Coopförening och 
vi driver bland annat en av 
gränsbutikerna. De bekym-
mer som ni läser om i media 
rör Coop centralt, inte oss, 
informerade Tobias Mår-
tensson.

Butiken som öppnar i 
oktober kommer att ha ett 
eget bageri.

– Vi måste sticka ut och 
verkligen vara något extra. 
Jag tror stenhårt på bageriet, 
doften av nybakat kommer 
att göra det särskilt trevligt 
att handla hos oss. Totalt 
blir vi 43 anställda, sa Tobias 
Mårtensson som var försiktig 
med detaljer kring butiken.

Björn Järbur, tillförord-

nad kommunchef i Ale, var 
näste man att presentera sig. 
Han berättade att han antog 
utmaningen med tre huvud-
uppdrag från den politiska 
ledningen.

– Ärende- och bered-
ningshanteringen måste för-
bättras, problemet idag är att 
det tar för lång tid från beslut 
till handling. Det andra upp-
draget är att skapa en tydlig 
ledningsorganisation, en 
förvaltningsledning som 
drar åt samma håll. Uppdrag 
nummer tre är att göra verk-
stad av visionen – Ale, lätt att 
leva.

Han menade också att 
kundperspektivet måste bli 
tydligare.

– Kommunen är till för 
invånarna och företagen, 
inte tvärtom. Dessutom har 
Ale som kommun två prio-
riterade mål och det är att 
få fart på byggandet och att 
förbättra resultaten i skolan.

Stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson målade upp 
Ale i allmänhet och Älvängen 
i synnerhet som en del av 
Storgöteborg.

– Det är Nödinge och Älv-
ängen som politikerna har 
sagt ska prioriteras och växa 
fram som småstäder. Här ska 
vi centralt blanda boende 
med butiker och verksam-
hetslokaler. Vi ska också för-
söka förtäta. I Älvängen har 
kommunen köpt på sig mark 
för att på sikt ha mandat att 
utveckla samhället i rätt rikt-

ning, sa Magnus Blombergs-
son.

En av de stora utmaning-
arna i både Älvängen och 
Nödinge är bristen på par-
keringar i centrum. Det allt 
mer populära pendeltåget 
gör det inte lättare.

– Det måste vi ta i för det 
lär inte bli färre bilar när 
orterna växer.

Företagarkväll med framtidsfokus

Tobias Håkansson, butiks-
chef Coop Extra Älvängen.

Börje Andermård, vd Bro-
gren Industries.

Björn Järbur, tillförordnad 
kommunchef i Ale.

Magnus Blombergsson, 
stadsarkitekt i Ale.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


