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Folkets hus i Nol

Välkomna!

BOHUS. Surte Bandyklubb mår bra 
igen.

Bättre än på länge om sanningen 
ska fram.

Det framkom när Handelsbanken 
stod som värd för ett frukostmöte för 
företagare på Paradisgården vid Ale 
Arena i onsdags.

Surte Bandyklubbs ordförande Calle Ahl-
gren berättade att verksamheten idag omfat-
tar tio lag och att skridskoskolan för de allra 
minsta är populärare än någonsin med mer 
än 100 aktiva barn. På uppdrag av Ale kom-
mun sköter klubben också Ale Arena, som 
innebär tre heltidstjänster och en deltid. En 
av dem är kanslisten Ingvar Janebrink.

– Just nu mår föreningen väldigt bra. Det 
är ordning och reda. Vi kan ägna oss åt det 
som är roligt, bandy. Vi slipper vara oroliga 
för att hämta posten, säger han till lokaltid-
ningen och hänvisar till tiden då kravbreven 
tog över.

Numera är det kommunen som äger och 
ansvarar för driften av anläggningen. Klub-
bar i kranskommunerna hyr in sig under 
framför allt försäsongen och allmänheten har 
tillgång till hallen 35 timmar i veckan. Att 
Ale Arena är detsamma som framtiden för 
Surte BK underströk A-lagstränaren Jonny 
Samuelsson.

– Våra spelare är oavlönade, men väljer 
ändå att spela för oss. Ett av huvudargumen-
ten är självklart att vi garanterar dem tak över 
huvudet. Ale Arena ger oss många fördelar 
och är kanske det som främst lockar många 
att vilja spela i Surte. Fast mer än hälften av 
spelarna är faktiskt från kommunen. Vi har 
21 utespelare och tre målvakter. Nästa år 
kommer vi sannolikt också att ha ett lag i di-
vision ett. Det ger oss ännu bättre förutsätt-
ningar att hålla uppe kvalitén, säger han.

Resan lång
Peter Lilja, kassör i bandyklubben, betonar 
att styrelsens mål är att långsamt bygga upp 
en stabil förening, där engagemanget vilar på 
många och arbetsuppgifterna sprids på fler 
än vad som har varit fallet tidigare. På frågor-
na om en elitsatsning vädras en vilja att nå-
gon gång kunna se Surte BK i elitserien igen.

– Men dit är resan lång. Det skiljer mycket 
mellan allsvenskan och elitserien. Inte minst 
ekonomiskt. Vi omsätter 3 miljoner kronor 
idag och ett mediokert elitserielag behöver 8 
miljoner för att klara verksamheten, berättar 
styrelseledamot, Lars-Ove Hellman.

Årsfärske seniortränaren, Jonny Samuels-
son, har många års erfarenhet som ledare och 
fick frågan om vad som är roligast att leda, 
7-åringar eller seniorer?

– Det är lika roligt, oavsett ålder. I ett 
A-lag blir det ibland både och eftersom vi har 
de som är som sjuåringar i truppen…

Stämningen var positiv och förväntansfull, 
men åhörarna borde ha varit fler. Ambitiösa 
föreningar förtjänar företagens uppmärk-
samhet. På onsdag i denna vecka ges en ny 
chans då Surte BK bjuder in till sponsorkväll 
före mötet med serieledande Gripen.
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Bandyfrukost för företagare

Jonny Samuelsson, Surte BK:s A-lagstränare, 
föredrog under frukostmötet för morgonpigga 
företagare på Paradisgården i Bohus.

Ingmarie sadlar om
– Johnny ny gruppledare

Tack ska du ha! Ingmarie Thorstensson 
lämnar över uppdraget som gruppledare för 
Vänsterpartiet i Ale till Johnny Sundling.

ALAFORS. Vänsterpartiet i Ale byter 
gruppledare.

Ordförande Johnny Sundling tar 
över efter Ingmarie Thorstensson.

Dubbla roller blir det däremot 
inte, vid årsmötet 9 februari lämnas 
klubban över.

Ingmarie Thorstensson har varit grupple-
dare för Vänsterpartiet i Ale sedan 2006. 
När hon vid årsskiftet bytte jobb och blev 
ombudsman för partiet i Skaraborg blev ti-
den en bristvara.

– Det är ett krävande uppdrag att vara 
gruppledare. I Ale är det mer omfattande 
än att vara ordförande. Du ska samordna 
allt och vara partiets talesperson lokalt, sä-
ger Ingmarie.

Johnny Sundling som svingat klubban i 
Vänsterpartiet i Ale sedan 2006 tar nu vid.

– Jag vet vad det innebär. Ingmarie och 
jag har jobbat tajt under många år. I sam-
band med årsmötet hoppas vi kunna pre-
sentera en ny ordförande.
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VEM TYCKER DU 
SKA BLI ÅRETS 
FÖRETAGARE I ALE?

Utmärkelsen ges till en 
företagare som visat prov 
på att vara extra kreativ 
och företagsam, fungerat som 
inspirationskälla samt förebild 
för andra företag.

Mejla in ditt tips till 
ericson.barbro@gmail.com

NÖDINGE. Jannike Åhl-
gren har gjort succé som 
näringslivschef i Ale, 
men nu snurrar virvel-
vinden vidare.

I förra veckan tackade 
hon ja till toppjobbet 
som ny vd för Marknad 
Varberg AB.

– Olyckligt att det dök 
upp just nu, men det är 
en enorm chans för mig 
personligen och ett till-
fälle som kanske aldrig 
dyker upp igen, säger 
Jannike Åhlgren.

Jannike Åhlgren, 40, lämnar 
tjänsten som näringslivschef 
i Ale redan efter 1,5 år, för 
att istället anta utmaningen 
som vd för Varbergs närings-
livsutvecklingsbolag med 
inriktning mot både turism 
och handel. Vid årsskiftet 
fick det tidigare privatägda 
bolaget en ny partner. Var-
bergs kommun äger nu 67% 
av aktierna och tillsammans 
med det privata näringslivet 
ska de verka för att infria 
visionen om Varberg som 
Västkustens kreativa mitt-
punkt.

– Staden är redan idag 

en självklar destination och 
i besöksnäringen ser hela 
kommunen en ljus framtid. 
Det finns många spännande 
idéer och mycket är på gång. 
Att få åka med på denna resa 
känns helt fantastiskt. Det 
som känns lite vemodigt är 
att Ale också precis har bör-
jat en liknande färd, kanske 
inte inom turism, men som 
boende- och företagskom-
mun. Jag kommer att kunna 
ta med mig många goda er-
farenheter från min tid här, 
säger Jannike Åhlgren.

Varbergs storslagna pla-
ner innebär bland annat att 
hamnen ska flyttas och tåg-
stationen ska grävas ner un-
der jord.

– Havet ska bli mer till-
gängligt och staden ska få 
utrymme att växa. Det är 
stora grepp som kommer 
kräva en god samverkan 
mellan många olika parter. I 
Ale tycker jag också att just 
ordet samverkan har präg-
lat mitt arbete. I uppdraget 
att medverka till ett bättre 
näringslivsklimat har vi satt 
igång en mängd processer 
och nya forum har skapats 
där politiker, tjänstemän och 
företagare träffas. Dialogen 
har blivit bättre och vi ser re-

dan ett resultat, bland annat i 
Svenskt Näringslivs ranking, 
förklarar Jannike.

Precis som i Ale får hon ta 
sig an vikande siffror för nä-
ringslivsklimatet i Varberg.

– Det har jag ju goda er-
farenheter av nu, skrattar 
Jannike och upprepar fram-
gångsreceptet:

– Samverkan och en ge-
mensam målbild. Potenti-
alen och förutsättningarna 
är enorma i Varberg så det 
handlar bara om att få alla att 
dra åt samma håll samtidigt.

Konsultat tidigare
Att Jannike Åhlgren erbjöds 
tjänsten bottnar i hennes 
tidigare uppdrag. Hon har 
bland annat konsultat åt 
Varbergs kommun i ett antal 
framgångsrika projekt. Där-
igenom är hon bekant med 
området och har redan ett 
nätverk att utgå från.

För Ales del handlar det 
om att rekrytera på nytt, nå-
got som Jannike hoppas ska 
vara lättare denna gång.

– Nästa person kommer 
inte till ett vitt papper, utan 
nu har vi startat upp många 
bra forum som kan fortsätta 
utvecklas. Trenden är vänd 
och det blåser positiva nä-

ringslivsvindar i hela Ale. 
Det som har gjort starkast 
intryck på mig är känslan 
av att alla vill vara med och 
bidra till ett gott företags-
klimat. Det är en gemen-
sam angelägenhet och det 
kommer att vara ett bra stöd 
för min efterträdare som jag 
hoppas är en person som 
lever samverkan och brin-
ner för utveckling. Ale går 
en spännande framtid till 

mötes, avslutar Jannike Åhl-
gren. 

Kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berglund 
(M) var både bestört över att 
förlora sin näringslivschef 
och glad för hennes skull.

– Jag har full förståelse 
för hennes beslut. Det är en 
jättechans, men vi hade gär-
na behållit henne ett par år 
till. Denna gång ser rekryte-
ringssituationen annorlunda 

ut och vi får på nytt fråga 
företagarna hur kravbilden 
ser ut. Jag utgår från att vi 
låter näringslivsrådet ha en 
aktiv roll.

Oppositionsråd Paula 
Örn (S) beklagar också för-
lusten.

– Med skickliga medarbe-
tare finns det alltid en risk att 
någon går förlorad. Det är 
bara att önska Jannike lycka 
till.

Jannike Åhlgren drar söderut
– Blir ny vd för Marknad Varberg AB

MARKNAD VARBERG

Marknad Varberg är ett nä-
ringslivsutvecklingsbolag 
som marknadsför varberg 
som en attraktiv ort för fö-
retag, besökare och boende. 
Fokus ligger på att utveck-
la näringslivet med alla de 
delar som behövs för att 
göra Varberg till en kom-
plett och attraktiv kommun. 
Bolaget har kommunens 
uppdrag att arbeta med nä-
ringslivsutveckling. De två 
huvudområdena är besök-
snäringen och den konsu-
mentinriktade handeln. I bo-
laget jobbar förutom verk-
ställande direktören 17 an-
ställda.

Jannike Åhlgren lämnar tjänsten som näringslivs-
chef i Ale till förmån för ett vd-jobb i Marknad 
Varberg AB, där hon tillsammans med 17 medar-
betare kommer att ansvara för näringslivs- och 
turismutvecklingen.
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