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ÄLVÄNGEN. Årets avslu-
tande företagarträff ägde 
rum i Älvängen IK:s klubb-
hus på Älvevi.

Bo Knutsson från Anti-
krundan var förmiddagens 
huvudperson.

Programvärden Swed-
bank frångick heller inte 
traditionen att låta lunch-
gästerna provsmaka Ahle 
Julöl.

Det var uppdukat med gulasch-
soppa och bröd på Älvevi i ons-
dags. Uppslutningen var god av 
lokala näringsidkare, kommunala 
tjänstemän och politiker. Många 
såg fram emot föredraget med Bo 
Knutsson.

– För sju år sedan när jag bör-
jade min anställning på Swed-
bank i Älvängen hade vi Bo 
Knutsson på plats. Då var vi inte 
så många, den här gången är vi 
betydligt fler. På något sätt blir 
det som att knyta ihop säcken för 
min del eftersom jag slutar min 
anställning inom kort, förklarade 
kontorschef Gunilla Hogedahl 
som hade hoppats att få presen-
tera sin efterträdare i samband 
med sopplunchen.

– Tyvärr är det inte helt klart 
ännu. Det är många som är 
intresserade av att få börja jobba 
här i Ale, sade Gunilla innan hon 
lämnade över ordet till närings-
livschef Jannike Åhlgren.

– När jag stod här för ett 
år sedan hade jag inte hunnit 
börja min anställning inom Ale 
kommun. Jag måste säga att det 
har varit ett fantastiskt roligt 
2013, det har hänt många spän-
nande saker. Visste ni att det är 
i vår kommun som det startas 
flest företag? Det känns bra och 
det tror jag att ni företagare kan 
skriva under på. Sedan kan det 
alltid gå upp och ner i affärerna, 
det är en annan sak.

Handelsbanken passade också 
på att göra reklam för nästa års 
första frukostmöte, som kommer 

att äga rum uppe vid 
Jennylund, på Para-
disgården, i februari.

K o m m u n c h e f 
Björn Järbur pre-
senterade sig och 
uppmanade alla i 
lokalen till ett posi-
tivt tänkande.

– Min främ-
sta uppgift under 
nästa år är att få alla 
medarbetare att bli 
stolta aktörer för Ale 

kommun. Det är var och en som 
bestämmer hur det ska bli. Det 
gäller att skapa en positiv anda 
och det måste vi hjälpas åt med.

Bo Knutsson tog sedan med 
oss på en resa med instick från de 
25 år som Antikrundan fängslat 
tv-tittarna.

– Vi har varit på 155 platser 
och sänt 175 program. Vi reser 

från Ystad till Haparanda. Pro-
grammet har idag cirka två mil-
joner tittare i snitt, berättade Bo 
Knutsson.

Bo redogjorde för möten med 
människor under det gångna 
inspelningsåret och visade exem-
pel på föremål som värderats.

– Jag kan berätta om en äldre 
dam i Leksand. Hon hade 15-20 

saker i en platskasse. Till slut 
hittade jag en sugkopp med 
runskrift som visade sig vara 
från 1927. Jag värderade den 
till 10 000 kronor.

– Kännetecknade för oss 
som jobbar med programmet 
är att vi är lite knäppa och 
nördiga. Nyfikenheten finns 
där också, betonade Bo.

Gunilla Hogedahl tackade 
Bo Knutsson för anförandet 
och överlämnade en vacker 
blomsterbukett. Samtidigt 
tillönskades lunchgästerna 
en god jul!

JONAS ANDERSSON

Bo Knutsson från tv-
programmet Antikrundan 
föreläste på onsdagens 
sopplunch.

Christian Kjellberg från Nordisk Rörmärkning och Tobias Håkansson, 
butikschef på Coop i Älvängen, passade på att provsmaka Ahle Julöl 
som Lena Östling från Swedbank serverade.

Uppslutningen var god till förra veckans företagsträff på Älvevi. Lunchgästerna serverades gulasch-
soppa.
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Historisk sopplunch
– Antikrunda med Bo Knutsson
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