
väldigt bra genomslag, säger 
Sari.

För många äldre ortsbor är 
Coop butiken framför andra, 
för barnfamiljerna i området 
är det i första hand komplette-
ringshandel som utförs.

– Vi ska ha ett bra utbud som 
vi klarar av. Väldigt viktigt är 
också att vi har en bra service, 
det ska vara trevligt att handla 
hos oss. På så sätt kan vi kon-
kurrera med de stora mataffä-
rerna som fi nns runtomkring.

Vad säger du om att 
ha fått en kollega inom 
Coop-familjen på Handels-
plats Älvängen?

– Det är positivt och gynnar 

oss också. Ju fl er som har Med-
Mera-kort, desto bättre är det. 
Att Coop syns både i Älvängen 
och i Surte gör att varumärket 

stärks i den här regionen, av-
slutar Sari Laesker.

JONAS ANDERSSON
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SURTE. Coop Surte 
fi ck en ny butikschef i 
höstas.

Sedan dess har ut-
vecklingen pekat stadigt 
uppåt.

– Vi har genomfört 
en rad olika satsningar 
och dessutom följt med 
övriga Coop-butiker 
i Göteborg med en 
gemensam marknadsfö-
ring, säger Sari Laesker.

Sari Laesker började sin an-
ställning i Surte den 1 sep-
tember i fjol. Hon kommer 
närmast från Coop Mölnlycke, 
men har även ett förfl utet som 
butikschef på Coops enheter 
på MunkebäcksTorg respektive 
Bollebygd.

– Utmaningen i Surte lig-

ger i att få upp såväl lönsamhet 
som försäljning. Det har alltid 
varit en välskött butik, ordning 
och reda, och med en bra per-
sonalgrupp. Det ska vi slå vakt 
om även i framtiden, förklarar 
Sari.

Med en del nya idéer har 
Coop Surte fått nytt liv. Resul-
tatet har inte låtit vänta på sig.

– Vi har haft en fantastisk 
utveckling under slutet av förra 
och början av det här året, fast-
slår Sari.

En lyckad satsning har varit 
marknadsföringen på fredagar 
där Surte har hängt på övriga 
Coop-butiker i Göteborg som 
annonserat skaldjur, fi sk och 
grillat.

– Det har blivit en happe-
ning. Det är bra erbjudanden 
på exempelvis räkor, kräftor 
och torskrygg. Det har fått ett 
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Tisdag 11 mars

Inbrottsförsök
Vid Änggatan i Älvängen, i 
en lägenhet på bottenvå-
ningen, vaknar en man av 
att någon bryter på hans 
lägenhetsdörr. När mannen 
skriker åt tjuven springer 
denne från platsen. 

Inbrott rapporteras från 
Kilanda Cementgjuteri. Två 
borrmaskiner tillgrips.

Torsdag 13 mars

Inbrott på skola
Inbrott på Ahlafors Fria 
skola. Ett vittne kommer på 
två män som precis har gjort 
inbrott. Männen springer 
från platsen och hoppar in 
i en skåpbil. De får med sig 
en väska full med saker från 
skolan, bland annat video-
kameror.

Inbrott på Stewart Kyl-
service i Älvängen. Gods till-
grips samt en bil som senare 
anträffas i Lödöse.

Nödinge båtklubb får 
ovälkomna gäster på besök. 
Dörren till mastförrådet 
bryts upp. Det är oklart om 
något tillgripits.

Lördag 15 mars

Inbrott
Inbrott i vaktmästeriet till-
hörande Starrkärr-Kilanda 
församling. Dörrarna till 
garaget forceras och gods 
tillgrips.

ALE. Ett fl erspråkigt 
hemtjänstföretag har 
gjort entré i Ale kom-
mun.

Academic Care 
Sweden fyller en viktig 
funktion enligt ägaren 
Nader Hadi.

– Att kunna kommu-
nicera med omsorgsta-
garna på deras språk 
innebär en trygghet för 
dem, säger Nader till 
lokaltidningen.

Academic Care Sweden skrev 

avtal med Härryda kommun 
2010 och sedan ett par år 
tillbaka driver företaget ock-
så verksamhet i Kungsbacka, 
Partille och Lerum.

– Nu har vi även fått våra 
första brukare i Ale kommun, 
berättar Nader Hadi

Företaget har ett tiotal per-
soner anställda, som alla är 
utbildade i Sverige och som 
behärskar det svenska språket. 
Därutöver fi nns det en språk-
lig kompetens i bolaget som 
omfattar persiska, kurdiska, 
arabiska, fi nska och turkiska.

– Behovet är stort, men 

långt ifrån alla brukare vet att 
den här servicen går att få. 

Utöver hemtjänst till-
handahåller Academic Care 
Sweden också så kallade till-
läggstjänster, alltifrån extra 
städning till trädgårdsarbete.

– Vi tittar inte fyrkantigt 
på uppdraget. Vi sätter bru-
karen i centrum och vill gärna 
hjälpa till. Vi har en ideologi 
som innebär att hjärtat alltid 
är med. Vi har stor respekt för 
den äldre generationen, som 
har varit med och byggt upp 
samhället, säger Nader.

Hur ska ni marknadsföra 

er i Ale?
– Självklart måste vi visa för 

aleborna att vi fi nns. I grund 
och botten handlar det om 
att utföra ett professionellt 
och uppskattat jobb hos våra 
brukare, så att vårt goda rykte 
sprider sig från mun till mun.

– Just nu är vi stationera-
de i Göteborg, men vi har en 
målsättning att på sikt kunna 
ha en lokal i Ale. Det skulle 
underlätta arbetet för vår per-
sonal, avslutar Nader Hadi.

JONAS ANDERSSON

Flerspråkigt hemtjänstföretag

Nader Hadi från Academic 
Care Sweden som nu erbjuder 
hemtjänst och tilläggstjänster 
i Ale kommun.
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Sari Laesker, butikschef på Coop Surte.

Positiv utveckling för Coop Surte
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ALAFORS. Återigen har 
den brittiske professorn 
Roger Mumby Croft 
kommit för att inspirera 
ungdomar i Ale. 

Denna gång är det 
Lärlingsgymnasiets 
elever som under två 
dagar ska lära sig att 
öppna upp sinnet och 
tänka som entreprenö-
rer. 

Entreprenöriellt tänkande – 
ett uttryck så krångligt att inte 
ens datorns stavningsprogram 
förstår det, men det är egentli-
gen ganska enkelt. 

Det handlar om att lära 
sig att använda sin hjärna och 
inneboende kreativitet till att 
skapa nya idéer, som genom 
tron på den egna förmågan 
kan bli verklighet. Det menar 
den brittiska professorn Ro-
ger Mumby Croft från Oxford 
Brooks University, vars mång-
åriga samarbete med Ale kom-
mun har kommit att uppskat-
tas av många. Inte minst har 

han ända sedan starten för 12 
år sedan haft en betydande roll 
för utbildningen YEE – Unga 
entreprenörer, som årligen 
hålls på Krokholmen.

Under måndagsförmidda-
gen visade han återigen prov 
på en enastående förmåga att 
trollbinda åhörarna med sin 
enorma inlevelse då han in-
ledde en tvådagarskurs i en-
treprenöriellt tänkande för 
Lärlingsgymnasiets ettor och 
handelstvåor i Medborgarhu-
set. 

Även Mats Berggren från 
Ale fritid fanns på plats för att 
värma upp deltagarna och ska-
pa teamkänsla genom en rad 
gruppaktiviteter. 

Kursen bygger på samma 
princip som YEE och under 
måndagseftermiddagen och 
hela tisdagen kommer elev-
erna gruppvis att arbeta fram 
och redovisa potentiella affär-
sidéer. 

Syftet är att inspirera elev-
er inom en yrkesgrupp där 
många med stor sannolikhet 
en dag kommer att vara egen-

företagare. 
– Vi jobbar med detta hela 

tiden och så fort eleverna är 
ute på företag är de inne i det 
tänket eftersom de ofta arbe-
tar hos småföretagare, säger 
Ammi Westlund, yrkeslärare 
på Handelsprogrammet.

Hon menar att det dessut-
om är ännu viktigare nu än ti-
digare att ha det entreprenöri-
ella tänkandet med sig. 

– Inom fem år efter studen-
ten skulle jag säga att runt 25 
procent antingen har startat 
eget eller åtminstone går i tan-
kar om att göra det. Då är det 
många bitar man måste sköta 
själv och att vara servicemin-
ded är a och o. 

Att kursen hålls på engelska 
ser hon som ett stort plus och 
av den koncentrerade tyst-
naden att döma gick Roger 
Mumby Crofts ord fram till 
eleverna.

– It’s possible for everyone 
of you to do exactly what you 
want, if you just believe in 
yourself.

JOHANNA ROOS

Elever idag –
entreprenörer i morgon

– Populär professor håller kurs för Lärlingsgymnasiet
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Uppvärmning. Efter att Roger Mumby Croft, brittisk professor från Oxford Brooks University, hade 
hållit en inspirerande introduktion till entreprenörskursen för Lärlingsgymnasiet tog Mats Berg-
gren från Ale fritid över och värmde upp eleverna med en rad gruppaktiviteter. 

Missa inte årets fest, där ni som  

företagare i Ale bjuds på en äkta galakväll. 

Utmärkelsen Årets Företagare delas ut av  

Företagarna Ale och vinnarna i Webfab Ale  

The Contest  koras. Under middagen underhåller 

Fridha Lundell och Michael Bäck.  

The Flashmen bjuder sedan upp till dans.

Anmälan sker via följande länk  www.ale.se/anmalan

Pris: 595 sek ex moms

Partners:  
Leader Göta älv, Leader, EU, TILLT, Alekuriren, Surte Lagerservice, Box Music 

TORSDAG 24 APRIL KL 18.30
Kvarnvägen 1, Surte

FRIDHA LUNDELL 

& MICHAEL BÄCK

U N D E R H Å L L E R

Gala2014
VÄLKOMMEN TILL

Näringslivs
ALES


