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NOL. NyföretagarCen-
trum har sett dagens 
ljus.

Invigningen ägde rum 
i torsdags eftermiddag.

– Det har funnits en 
gemensam vilja i Ale 
att starta upp den här 
verksamheten och det 
är många aktörer som 
står bakom satsningen, 
säger initiativtagaren 
Lena Wingbro.

Redan i oktober i fjol, innan 
Jannike Åhlgren tillträtt sin 
tjänst som ny näringslivschef 
i Ale kommun, uppvaktades 
hon av Lena Wingbro.

– Lena berättade om sina 
planer och var angelägen att 
vi skulle kunna komma igång 
inom rimlig tid. Sedan 1998 
har jag själv arbetat med att 
stötta företagare att komma 
igång, så jag tyckte precis 
som Lena att detta var en 
prioriterad fråga, säger Jan-
nike Åhlgren.

I torsdags eftermiddag 
hade NyföretagarCentrum 

bjudit in till invigningsfest i 
före detta Arbetsförmedling-
ens lokaler i Nols Företags-
center.

– Vi har inte hunnit få upp 
några skyltar ännu, men vad 
spelar det för roll? Huvudsa-
ken är att vi är igång. Nu kör 
vi stenhårt!

I egenskap av ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
och för sitt genuina intresse 
för lokala näringslivsfrågor, 
hade Lena Wingbro ombett 
Tyrone Hansson (S) att 
hålla ett kort invigningsan-
förande.

– Jag brinner för företa-
gandet i kommunen. Det 
här initiativet är så bra och 
för oss i Ale kommun är det 
självklart att vara med och 
stötta verksamheten, sade 
Tyrone.

Rätt attityd
Den traditionella bandklipp-
ningen förrättades av Jannike 
Åhlgren och Håkan Sand-
berg, välkänd entreprenör 
från Nödinge, som också han 
var inbjuden dagen till ära.

– Jag har själv varit med 
och startat upp åtta företag i 
Ale kommun. Ska man lyckas 
med sitt företag så krävs det 
att man jobbar hårt och att 
man har tur i dubbel bemär-
kelse. Då menar jag struktur, 
det vill säga att man har en 
bra organisation, och kultur. 
Med det menar jag att du 
som företagare skapar rätt 

attityd och får de bästa att 
vilja jobba med dig. Den som 
vill vinner mest, förklarade 
Håkan Sandberg som för 
närvarande driver Autoadapt 
med stor framgång.

– Vi upplever en enorm 
expansion och fick för inte 
så länge sedan en order från 
Saudiarabien värd 50 miljo-
ner kronor. Vill det säg väl 
har vi en ännu större order 
på väg in.

Direkt i anslutning till 
invigningsminglet hölls ett 
första informationsmöte för 

de alebor som går i starta 
eget-tankar. Ett tiotal perso-
ner hade hörsammat inbju-
dan.

– Det blev ett möte som 
varade i flera timmar. Jag och 
Jannike berättade rent all-
mänt om vad man bör tänka 
på då man ska starta eget, 
vilka fallgropar som finns. 
Vi redogjorde för hur man 
registrerar sitt företag, gav 
tips och råd om marknads-
föring, budget och så vidare. 
Deltagarna fick ställa frågor 
och kvällen avrundades med 

att vi delade ut en broschyr. 
Nu är det upp till deltagarna 
att höra av sig till mig eller 
Jannike för ytterligare råd-
givning, säger Lena Wing-
bro.

Nästa informationsmöte 
hålls den 10 april. Där-
emellan är det inplanerat en 
utbildningskväll om offentlig 
upphandling på kommun-
ledningskontoret i Nödinge.

Efterlängtad invigning av 
NyföretagarCentrum

Näringslivschef Jannike Åhlgren och entreprenören Håkan Sandberg från Nödinge klippte 
bandet och förklarade NyföretagarCentrum invigt.

Vad vore väl en invignings-
fest utan snittar och cider? 
Besökarna tog för sig av 
godsakerna som bjöds.

PÅ INVIGNINGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bränsleförbrukning blandad körning 3,8 – 7,2 liter/100 km. CO2-utstäpp 99 – 123 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

Vänsterpartiet har 
lämnat in en motion 
om vita jobb på 

senaste kommunfullmäktige. 
Detta har vi gjort för att vi 
ser ett stort problem med att 
kommunens pengar kan an-
vändas till svart arbetskraft. 
Vi har ett stort ansvar för 
hur vi använder våra skatt-
pengar, de ska inte slösas 
bort(en självklarhet). Men 
vi har även ett ansvar för 
det etiska perspektivet. Våra 
skattepengar ska inte använ-
das på ett sätt som främjar 
svart arbetskraft. Tyvärr an-
vänder den offentliga upp-
handlaren skattemedel för 
att köpa varor och tjänster, 

utan att ställa tydliga krav 
på justa villkor. Resultatet är 
att svarta företag konkur-
rerar ut seriösa företag. 
Skatteintäkter uteblir, och 
det blir dyrt för samhället 
att handla billigt. Detta vill 
vi att Ale kommun arbetar 
emot genom att ansluta 
sig till vita jobb-modellen. 
Malmö använder redan idag 
denna modell med goda re-
sultat. Det fungerar genom 
att  facket tillhandahåller 
relevant information i form 
av branschkunskap och vid 
behov hjälp med kontroll av 
företag och upphandlings-
villkor. Man hjälper även till 
med information om avtals-

villkor och en miniminivå 
för sociala villkor. Enkelt 
sagt facket hjälper kommu-
ner att kunna välja seriösa 
företag som inte använder 
sig av svart arbetskraft eller 
inhumana arbetsvillkor för 
att kunna bli billigast, och 
på så sätt vinna upphand-
lingen. Detta är inte ett 
krav på kollektivavtal för 
upphandlande företag(det 
förbjuder EU) men det 
säkerställer att de seriösa 
företagen kan konkurrera på 
justa villkor.

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Ingmarie Thorstensson
Vänsterpartiet Ale

Vänsterpartiet föreslår vita jobb
Våga prata krypgrund.
MER ÄN HÄLFTEN av alla villor med krypgrund har problem med fuktskador. 
Många av dessa problem går att åtgärda  genom att skapa en torr  
miljö med hjälp av avfuktare. Att vidta åtgärder i tid begränsar  
skadornas omfattning och minskar kostnaderna avsevärt.   

Ring oss på 031-754 46 00 och boka  
ANTICIMEX KRYPGRUNDSBESIKTNING  
så slipper du oroa dig i onödan. Vi har  
lång erfarenhet av att besiktiga, bedöma  
och föreslå åtgärder och alla våra tekniker  
genomgår omfattande grundutbildning  
och kontinurerlig vidareutbildning.

www.anticimex.se

Kampanjpris 

695 kr
(ord pris 1.995 kr)

Oroa dig inte i onödan.  
En krypgrundsbesiktning  
ger klara besked.


