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NÖDINGE. Utmärkelser, 
trerättersmiddag, dans 
och underhållning.

Det blir klackarna i 
taket när Ale kommun 
och Företagarna bjuder 
in till historiens första 
näringslivsgala i Surte.

Bakom satsningen 
fi nns också ett stort 
antal sponsorer och 
samarbetspartners.

Torsdag 24 april förvandlas 
den tidigare industri- och 
lagerlokalen i Surte till en 
festplats för företagare och 
kommunala företrädare. 
Eventet ska bland annats ses 
som ett fortsatt led i arbetet 
med att förbättra närings-
livsklimatet i Ale kommun.

– Ursprungligen kom det 
som ett tips från Helena 
Björklund, Ale Veterinären, 
som sitter med i näringslivs-
rådet i Ale och som hade haft 
förmånen att närvara när 
Företagarna Lerum arrange-
rade sin galakväll. Där är det 
sedan länge en stolt tradi-
tion, säger Barbro Ericsson, 
kassör hos Företagarna Ale.

Ale kommuns närings-
livschef, Jannike Åhlgren, 
tände på idén och röjde runt 
för att få en bild av möjlig-
heterna. Konceptet blev att 
tillsammans med Företa-

garna och Leader-projektet 
Webfab Ale utveckla den 
tidigare företagarkvällen till 
en näringslivsgala. Therese 
Bengtsson har anlitat som 
konsult för att hålla ihop ar-
rangemanget.

– Jag har varit involverad 
i liknande projekt och det 
här har alla förutsättningar 
att bli en minnesvärd afton. 
Programmet är strålande 
med utdelningen av priset 
Årets Företagare som en av 
fl era höjdpunkter. Webfab 
Ale kommer att presentera 
tio vinnare och Ale kom-
mun utser årets nyföreta-
gare. Dessutom förstklassig 
underhållning av Fridha 
Lundell och Michael Bäck 
under middagssupén. Kväll-
en avslutas med dans till The 
Flashmen, berättar Therese 
engagerat.

Syftet med kvällen är att 
bidra till ytterligare nätver-
kande mellan företagare och 
ge entreprenören lite extra 
guldkant på sin tillvaro.

– Det ska minglas och 
pratas under former som 
normalt inte förekommit i 
Ales näringsliv. Vi hoppas att 
detta blir startskottet för en 
ny tradition i kommunen, sä-
ger Therese Bengtsson.

Hos Surte Lagerservice 
hittades en lokal som ska de-
koreras och pyntas. Känslan 

av industri är bara tänkt att 
förgylla galan.

– Det känns helt rätt. Ale 
är inne i en förändring, där vi 
lämnar bruksorten och går in 
i en ny fas med handel- och 
tjänstemannaföretag. Loka-

len kommer skvallra lite om 
historien, säger Barbro Er-
icsson och Therese Bengts-
son berättar om tidigare er-
farenheter:

– I Borås har vi förvandlat 
de mest mörka industriloka-
lerna till magiska festplatser 

med effektfull belysning och 
unika konstinstallationer. 
Det kommer vi att lyckas 
med den här gången också, 
det är jag helt övertygad om.

Anmälan sker via kommu-
nens hemsida och enligt Bar-
bro Ericsson har fl era företa-

gare uttryckt stort intresse.
– Något liknande har ald-

rig gjorts i Ale. Det blir en 
galakväll att minnas och då 
vill självklart alla vara med.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Initiativ från Ale kommun och Företagarna
Dukar upp för näringslivsgala

Arrangörer. Barbro Ericsson, Företagarna Ale, Therese Bengtsson, Ale kommun, dukar tillsammans med Webfab Ale upp till närings-
livsgala för Ales företagare och kommunala företrädare. Eventet sker i Surte torsdag 24 april. 
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NÖDINGE. I lördgens 
V75-omgång på Solvalla 
blev det hög utdelning på sju 
rätt. En kupong inlämnad 
hos Ica Kvantum i Nödinge 
gav hela 159 164 kronor.

Kupongen, som kostade 
60 kronor, lyckades pricka in 
sju rätt. Kupongen innehöll 
förutom en rad med sju rätt, 
tio rader med sex rätt och 35 
rader med fem rätt.

Det vinnande systemet 
innehöll tre så kallade spikar 
– ogarderade lopp.

Den högsta utdelningen 
i ATG:s historia är en vinst 
på 67 312 633 kronor, som 
delades ut 27 februari 2010 
då V75 kördes på Axevalla.

Storvinst 
till Nödinge

SKEPPLANDA. Den 27 mars 
hade SPF Skepplanda-Hålan-
da sitt ordinarie månadsmö-
te, som vanligt välbesökt och 
trevligt.

Underhållningen stod Ag-
neta Ardi och Agneta Ek-

ström för, de framförde en 
“parodi” på livet och dess äpp-
le. De berättade en del myter 
om asagudarna och deras tro, 
kanske inget som väckte så 
stort intresse. Det var mer in-
tressant med deras livsäpple.

Verna berättade om kom-
mande resa till Birgit Nils-
sons museum, dit var det nog 
många som lockades. Chris-
ter Damm beskrev de kom-
mande fredagsvandringarna, 
reportage kommer senare.

Kaffe och goda smörgåsar 
och kakor avnjöts i trevligt 
samtalssorl. Efter lottdrag-
ningen lämnade ordförande 
Laila Johansson några ord på 
vägen och vi traskade hemåt 
igen. Nästa månadsmöte är 
den 24 april. Hoppas vi ses då!

Olle Magnusson

Månadsmöte hos SPF Skepplanda-Hålanda

Internet-
droger

– en fara i samhället

Karin Breding på 
Narkotikaroteln föreläser 

om internetdroger

Tis 8 april kl 18.30
Aroseniusskolan, Matsalen

Kostnadsfritt

Arrangörer

ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

Vår specialitet
MONGOLISK

BARBEQUE-BUFFÉ
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

MÅN-FRE KL 11.00-15.00

DAGENS LUNCH

KVÄLLSBUFFÉ ALLA DAGAR FR KL 16.30

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN


