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NÖDINGE. Kommunens 
näringslivsenhet och 
biblioteket har inlett 
ett samarbete.

Det var näringslivs-
chef Jannike Åhlgren 
som tog initiativet till 
armkroken.

– Vi ges möjlighet att 
möta aleborna i deras 
vardag vilket är oerhört 
värdefullt, säger Jan-
nike till lokaltidningen.

För kommuninvånare som 

går i starta eget-tankar och 
för alebor som vill utveckla 
sina befintliga företag finns 
massor av bra litteratur och 
hjälp att få. Nu finns all infor-
mation samlad i en särskild 
företagshörna på huvudbib-
liotekets övervåning.

– Vår verksamhet syftar 
till att ge blivande och redan 
aktiva företagare information 
och service. Service gentemot 
nyföretagare är en naturlig 
del av den medborgarinfor-
mation som du har tillgång 
till på ett modernt folkbiblio-

tek, säger bibliotekarie Kris-
tina Korn.

Jannike Åhlgren är väl-
digt glad över den satsning 
som nu görs på Ale bibliotek. 
Hon menar att tröskeln blir 
extremt låg för dem som är 
intresserade av att starta eget 
företag.

– Biblioteket är en fantas-
tisk mötesplats och att kunna 
erbjuda information i en 
miljö där människor trivs är 
suveränt, säger Jannike Åhl-
gren.

Kristina Korn hoppas att 
företagshörnan ska uppskat-
tas av besökarna och att man 
kanske rentav når en mål-
grupp som inte annars besö-
ker biblioteket.

– Jag ser detta som en vinn-
vinn-situation. Vi på bibliote-
ket ska fungera som stigfin-
nare, få aleborna att hitta den 
information som man söker 
i form av litteratur eller i vår 

digitala företagsservice, säger 
Kristina Korn.

– Frågor som rör företa-
gande är emellertid inte bibli-
otekets område utan då länkar 
vi dem vidare till Jannike Åhl-
gren eller till Lena Wing-
bro på Nyföretagarcentrum. 
Deras kontaktuppgifter finns 
att få hos oss, säger Kristina.

I framtiden är tanken att 
samarbete ska mynna ut i 
föreläsningar eller andra 
typer av aktiviteter på bib-
lioteket. Parterna har många 
funderingar.

– Vi ser många möjligheter 
till att på sikt kunna fördjupa 
samarbetet, säger Jannike 
Åhlgren.

– Tjörn är en kommun 
som valt att satsa på företags-
information och det har slagit 
väldigt väl ut. Förhoppnings-
vis ser vi en liknande utveck-
ling här, säger Kristina Korn.

Även digitalt ska närings-

livsenheten och biblioteket 
knytas ihop. Respektive hem-
sida ska länkas till varandra 

för att göra kopplingen ännu 
mera tydlig.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Det blev ett 
mindre sjöslag förra 
lördagen i Ales huvud-
bibliotek.

Pirater från kommu-
nens alla hörn anslöt i 
samband med Barnbo-
kens dag.

De som inte redan 
var utklädda fick hjälp 
att göra pirathattar av 
bästa märke.

Likt traditionen säger bjöd 
biblioteket i Ale gymnasium 
in till Barnbokens dag, denna 
gång med pirattema. Här fanns 
goda möjligheter att göra sin 
egen pirathatt, gå tipsprome-
nad och lyssna till spännande 
historier i piratsagostunder. 
Dagen avslutades med barnte-
atern Expedition Underverks-
klubben. Jonny och Bengt är 
barnradiosightseeing-show 
som besöker jordens häftigaste 
ställen och ger bland annat 
svar på frågor om varför tornet 
i Pisa lutar och hur lång kine-
siska muren är. Upplevelserna 
de stöter på bearbetar Jonny 
och Bengt i sånger för Under-
verksklubben. Sedan ger de 
sig också på att försöka skapa 
ett och annat eget underverk, 
men den uppblåsbara bron och 
den svävande korvkiosken blir 
inga succéer – bortsett från vad 
den unga publiken tycker. Hos 
dem är Jonny och Bengt med 
sånger toppen.
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Näringslivet och biblioteket krokar arm

Lena Wingbro, Nyföretagarcentrum, Kristina Korn, biblio-
tekarie, och Jannike Åhlgren, näringslivschef, visar stolt 
upp den företagshörna som numera finns på Ale bibliotek i 
Nödinge.

FÖRETAGSINFORMATION

• Tryckta och elektroniska böcker 
om att starta eget, bokföring och fi-
nansiering, marknadsföring och att 
utveckla ditt företag. Ny litteratur 
köps in regelbundet.
• Tidskrifter om företagsekonomi, 
entreprenörskap och företagande 
samt tidningen Dagens Industri.
• Broschyrer och informationsmate-

rial från myndigheter, företagsorga-
nisationer och föreningar.
• Statistik, riksdagstryck och lagar.
• Kunnig hjälp av bibliotekarie att 
hitta rätt information.
• Tillgång till datorer med internet 
och officepaket samt trådlöst 
nätverk.

Lea Ottosson, 5 år, tog 
tillfället i akt att göra en fin 
sjörövarhatt tillsammans 
med mamma Shirley.

Ett gäng sjörövare! Jesper 
Haggren, 6, Caroline Johans-
son, 8, och Akilles Duong 4 år 
tillsammans med bibliotekarie 
Sara Dahl.

Alex, 4 år, och Jack, 2 år, fick hjälp av mamma Petra att 
göra egna mästerverk – äkta pirathattar!

Sjörövarpyssel!

Ebbot Eklund, 2,5 år, var 
en av många små sjörövare 
som gästade Barnbokens 
dag i biblioteket i Nödinge 
förra lördagen. Mamma Lina 
var också med.

Piratsagostund i huvudbiblioteket, då lyssnade alla intresserat.

Sjörövare Noan Antelid, 4 år, 
och lillasyster Isa, 2 år.

Pirater intog Barnbokens dag
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Visning Story

Torsdagen den 5 dec  

i butiken mellan kl 16-21

Passa på att ordna dina och 

andras julklappar. Vi lämnar 

20% på ordinarie priser samt 

har utlottningar och andra 

erbjudanden under kvällen.


