
VECKA 11         NUMMER 10|18

NOL. Nols företagscen-
ter växer så det knakar 
och nyligen färdigställ-
des fyra nya arbetsplat-
ser i ett kontorsland-
skap.

Marie Sjödin, som dri-
ver MA Media i samma 
hus, menar att det fi nns 
unika möjligheter till 
samverkan då många 
företagare samlas. 

Nol har under de senaste 
tio åren genomgått en stor 
förändring. Den kanske inte 
syns lika mycket utifrån som 
innanför dörrarna. Från att 
ha varit en industriort med 
Tudors fabriker som främsta 
näringsverksamhet huserar 
idag över 50 företag bara i 

Tror på att samla företagarna. Fastighetsägaren Börje Karlsson, näringslivschefen Jannike Åhlgren och företagsrådgivaren Lena 
Wingbro i Nols företagscenters nya kontorslandskap. 

Nätverkande över en kopp. Pelle Fransson och Marie Sjödin är två av de omkring 15 företagarna 
som hyr in sig i huset.

Ett växande företagscenter
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Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

Information, anmälan och betalning till PlusGiro:  
430 69 38-4 senast den 21 mars till 

Barbro Sjöberg, tel 0303-96 620, bbkl.sjoberg@telia.com
Ulla Bengtsson, tel 0303-96 254, b.u.bengtsson@telia.com

Pris: 110 kr. I priset ingår förtäring, vatten,  
kaffe och kaka samt underhållning i form av 
en musikalisk quiz (tävla eller bara lyssna).

Drycker till självkostnadspris.

Medborgarhuset, 
Ledetvägen, Alafors

Fredag 28 mars 2014, kl 18.30

SPF Alebygdens
Vårfest

SPF ALEBYGDEN

ÖPPETTIDER: Fre 14–18, lör 09–18, sön 10–17. 
Svenska Mässan, Göteborg. TUR.se

Två mässor till priset av en. Entré till Nordic Outdoor ingår!

TUR 2014
FYNDIGARE
ERBJUDANDEN

SOLIGARE

SOL

SVERIGES STÖRSTA RESEMÄSSA

HÄFTIGARE RESEBERÄTTELSER

Mässpriser på hundratals boenden, resmål 
och attraktioner! Våra Deals kan bara köpas 
på TUR. Se alla erbjudanden på TUR.se/deals

Köp biljett 
på tur.se 
SPARA 
30KR!
Ord. pris vuxen 130:-

”Den som bär” är den 
samlade titeln på elva sång-
er längs samma tråd. Tråden 
som går genom sångerna är 
den som Martin Lönnebo 
fann då han skapade Fräls-
arkransen, en form av rad-
band med olika pärlor som 
till exempel Gudpärlan, 
jagpärlan, tystnadspärlor, 
kärlekspärlor, ökenpärlan 
med fl era och som hand-
lar om Gud, om livet och 
om mig själv. Texterna är 
skrivna av Åsa Hagberg och 
musiken av Nadja Eriksson 
i en musikstil med dragning 
åt jazz, pop, visa och ballad. 

Tillsammans med jazzmu-
sikerna Tommy Kotter på 
piano och Henrik Arons-
son på kontrabas sjunger 
kammarkören VocAle dessa 
sånger nu på söndag i Starr-
kärrs kyrka.

Frälsarkransen kommer 
vi att senare i vår rent visu-
ellt få uppleva på Starrkärrs 
kyrkogård och inom kort 
tas första spadtaget till en 
meditationsvandring kring 
dessa pärlor eller stenar 
som det kommer att bli hos 
oss. Mer om detta kommer 
längre fram.

Musikpärlor i
Starrkärrs kyrka

Nols Företagscenters lokaler 
och fastighetsägaren Börje 
Karlsson har planer på att 
bygga ut ytterligare. 

Tanken med de fyra ny-
ligen färdigställda kontors-
platserna är att man som 
företagare till en låg kostnad 
ska kunna hyra in sig och få 
chans att nätverka med an-
dra. 

– Man ska ha råd att ta 
sig hemifrån. När man fl yt-
tar företaget till den här ty-
pen av miljö öppnar sig helt 
nya möjligheter. Man får en 
tydlig affärsmässighet, ökad 
kreativitet och framför allt 
chans till utveckling. Sedan 
ska man inte underskatta det 
mentala, att komma ut från 
hemmets väggar och bli pro-
fessionell på ett annat sätt. 
Här har man även tillgång 
till fi na lokaler för möten och 
presentationer, säger Janni-
ke Åhlgren, näringslivschef 
och Börje Karlsson tillägger:

– Det blir även en natur-
lig knutpunk för många olika 
verksamheter. 

Värdefullt nätverk
I ett av rummen i samma 
korridor sitter Marie Sjödin 
som driver MA Media. Hon 
är i färd med att hjälpa Pel-
le Fransson på Franssons 
Byggmaskiner att ta fram 
grafi skt material. Han är inte 
den enda kunden hon hittat 
inom företagscentrets vägg-
ar. 

– När man sitter i samma 
hus, äter lunch och fi kar till-
sammans väcks också idéer 
till olika samarbeten.

– Sedan kan man ha fi rma-
fester också, det blir ju an-
nars svårt om man är egenfö-
retagare, tillägger Pelle.

Lena Wingbro, företags-
rådgivare, menar att det just 
nu satsas mycket på företa-
gande runt om i hela kom-
munen. 

– Det bubblar verkligen, 
det märks inte minst i det 
kvinnliga företagsnätverket 
FemAle.


