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BOHUS. Ett nytt nät-
verk för kvinnliga fö-
retagare i Ale, FemAle, 
kickade igång i onsdags 
med en första lunch-
träff på Klädkällaren. 

Stämningen var på 
topp bland de omkring 
30 deltagarna, som 
dessutom fi ck lyssna 
till en tankeväckande 
föreläsning om att hitta 
sin inre drivkraft.

Visitkort delades ut åt alla 
håll och samtalsämnena 
tycktes närmast oändliga 
när de omkring 30 kvinnliga 
företagarna hade samlats till 
lunchträff i Klädkällarens 
herrgård. 

Presentkort, erbjudanden 
och andra lockbeten träng-
des på dessertbordet. Många 
passade på att presentera 
och marknadsföra sina före-
tag. Allt från ridlektioner, 
ansiktsbehandlingar och per-
sonlig träning till armband 
och böcker gavs bort som 
gåvor.

Syftet med det nystartade 
nätverket är att kvinnliga 
företagare ska lära känna 
varandra för att starta upp 
samarbeten och anlita var-
andra. Många är egenföreta-
gare och ges genom träffarna 
möjlighet att knyta kontak-
ter och inspirera varandra. 
Tanken är att de ska träffas 
en gång i månaden, äta lunch 
och utbyta erfarenheter.

Givande föreläsning
Bakom initiativet står 
näringslivschefen Jannike 

Åhlgren i samarbete med 
NyföretagarCentrum.

– Utan att generalisera så 
tror jag att kvinnor överlag 
har en utpräglad förmåga att 
nätverka och kunna använda 
sig av det i sitt företagande, 
sa Jannike under onsdagens 
träff.

Den höga ljudnivån och 
uppsluppna stämningen 
bröts sedan av för en stunds 
eftertanke och reflektion. 

Oväntad drivkraft
Maj Eriksson-Rahm, som 
tidigare arbetat som chef 
inom kommunal verksamhet 
i drygt 20 år men nu verksam 
som certifierad lifecoach, 
teamcoach och projektle-
dare, hade bjudits in som 
inspiratör. Hennes ledord är 
tillväxt, fokus och välmående 
och ämnet för dagen var att 
hitta sin inneboende kraft – 
den som driver dig och ditt 
företagande framåt. 

Hon berättade mycket 
inlevelsefullt om hur hon 
efter att ha besegrat döden 
och en svår sjukdom blev 

medveten om en drivkraft 
hon inte visste fanns – en 
styrka som hon idag vill för-
medla till andra. 

– Nu känner jag mig otro-
ligt tacksam att jag fick känna 
den drivkraften och hitta 
kraften som gör det möj-
ligt att vända motgångar till 
styrka. Det är när tanke leder 
till handling som vi känner 
det där pirret som talar om 
för oss att nu är vi på väg. 

Hon menade också att när 
vi är sanna mot oss själva så 
blir vi än mer levande och att 
vi ska våga utmana våra räds-
lor eftersom de annars håller 
oss tillbaka.

Det är när mäklare möter 
författare, smyckestillver-
kare, coacher och gårdsä-
gare, som möter personliga 
tränare, frisörer, ekonomer, 
homeopater, ridskoleägare 
och inspiratörer, som de mest 
oväntade samtalsämnena och 
samarbetena kan starta. Men 
kanske även de mest givande, 
särskilt i en liten kommun 
som Ale. 

JOHANNA ROOS

KONTAKTA

TAK & MÅLERIARBETE

Johan 0738-78 30 75

15% RABATT
NU MED

EXCELLENT
TAK & BYGG

Arbetet utförs av hantverkare, fri besiktning, F-skattsedel, Rotavdrag

MG Blandningsteknik AB söker nytt tillstånd – 
samråd med utökad krets 
MG Blandningsteknik AB har för avsikt att söka nytt miljötillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, 
för sin verksamhet belägen inom Göta industriområde i Lilla Edets kommun. Verksamheten 
utgörs av en fullskaleanläggning för tillverkning av komponenter som används vid framställ-
ning av bland annat syntetoljor. Verksamheten har hittills bedrivits i pilotskala och 
ansökan om tillstånd rör en fullskaleanläggning. 
Med anledning av dessa planer hälsas allmänhet och berörda välkomna till samråd med 
utökad krets enligt miljöbalken, onsdagen den 25 september 2013 klockan 19.00 på 
Restaurang Annas, Göta Industriområde. Vid detta samråd kommer projektets preliminära 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att presenteras och det kommer ges utrymme för frågor 
och diskussioner. 
För samrådsunderlag och information hänvisas till Ewa Bergwall, jurist på COWI AB.
Synpunkter på projektet och dess utformning tas emot skriftligen senast måndag 
23 september.

Ewa Bergwall  E-post: ewbe@cowi.se
COWI AB  Tfn. 010-850 20 47 alt. 070-508 23 36
Solna Strandväg 78
171 54 Solna

 
 

MYCKET
NÖJE
OMBORD!

Tis 10�/�9  Bingo med vår gästvärd.

Ons 11�/�9 Liveunderhållning med B.O.W.

Tors 12�/�9 Svängig underhållning med 
 Swing Ling Lej.

Fre 13�/�9 Grace underhåller med jazz, 
 soul, schlager och rock.

Lör 14�/�9 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Per Wockatz.

Sön 15�/�9 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Björn Nilsson. 

Se hela höstens underhållningsprogram på stenaline.se

VECKANS PROGRAM PÅ 
STENA DANICAS DAGSTURER 

Göteborg�–�Fredrikshamn 
Dagstur alla dagar fr 99:-/person
Läs mer och boka på stenaline.se eller 0770-57 57 00*

*Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.
**Underhållning är på Stena Danica avgång 09.15 och hemresa 14.00.

AVGÅNG 09.15
HEM 14.00 ELLER 20.00**

– Nätverk för kvinnliga företagare har startat

Lunchträff med guldkant
Helena Björklund, Lisa Esberg och Pernilla Fagerholm njöt av 
både maten och sällskapet. 

Maj Eriksson-Rahm höll ett 
inspirerande föredrag.

Cecilia Ferdinand, Maria Torvard och Kristina Strömberg 
lärde sig mycket av varandras branscher.


