
SURTE. Ale kommun och 
Företagarna arrangera-
de i torsdags en första 
näringslivsgala.

Av besökarna att 
döma var det förhopp-
ningsvis inledningen på 
en ny tradition.

Mest glänste avgåen-
de näringslivschefen, 
Jannike Åhlgren.

Det var både början på nå-
got nytt och ett känslosamt 
farväl för Jannike Åhlgren 
som i måndags avslutade sin 
tjänstgöring i Ale kommun. 
Hon avtackades och hyllades 
av de drygt 130 närvarande 
i Surte Lagerservice lokaler 
som kvällen till ära förvand-
lats till festplats. Helena 
Urdal och hennes 16 kolle-
gor i näringslivsrådet över-
lämnade en personlig mugg 
med varje enskilt namn in-
ristat.

– Den energi som du har 
bidragit med är ovärderlig. 
Egentligen vill vi inte inse 
att resan är över nu och det 
är den inte heller, men det 
är självklart tråkigt att vi 
inte får fortsätta tillsammans 

med dig. Samtidigt unnar 
vi dig den utmaning du nu 
har åtagit dig i Varberg. All 
lycka, Jannike, sa Urdal i ett 
välformulerat tal.

Kvällen inleddes med 
bubbel och fotografering 
till toner av musikartisterna 
Michael Bäck och Fridha 
Lundell. Sedan väntade en 
trerätters galamiddag sig-
nerad kockarna Daniel och 
Henrik som normalt huse-
rar i köket hos Klädkällaren. 
Något som passade särskilt 
bra denna afton, då Företa-
garna Ale utnämnde Marie 
och Peter Lindberg – ägar-
na till succévaruhuset i Stora 
Viken – till årets företagare.

– En stor ära, men priset 
ska tillägnas alla som gjort 
vår framgång möjlig. Leve-
rantörer, lojala kunder och 
inte minst Ale kommun som 
har tagit emot oss på ett helt 
fantastiskt sätt, tackade pris-
tagarna.

Kvällen avslutades med 
styrdans till The Flashmen.

– En magisk kväll. Jag 
hoppas detta blir en tradi-
tion. Alla verkar åtminstone 
oerhört nöjda, summerade 
Företagarnas Barbro Erics-
son sina intryck.
Fler bilder på alekuriren.se
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Allt har ett värde. Särskilt din bostad.
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En första glänsande gala
– Marie och Peter Lindberg Årets företagare

För Jannike Åhlgren, avgåen-
de näringslivschef i Ale, blev 
näringslivsgalan en avskeds-
föreställning och i ett oväntat 
scenframträdande sjöng hon 
The Final countdown.

Fridha Lundell och Michael 
Bäck stod för den professio-
nella underhållningen.

Kenneth Olsson och Barbro Ericsson njöt 
som övriga gäster av den gastronomis-
ka matupplevelsen. Det bjöds på förrätt, en  
buffé av bästa sort och en söt dessert.

Mingel företagare emellan. Mikael Holmqvist och Janne Olofs-
son på Jio Eltjänst snackade ”allvar” med Lennart Svensson på 
Länsförsäkringar.

Webfab Ale – tio affärsidéer som ges möjlighet att utvecklas på nätet med stöttning och rådgiv-
ning. Målet är att skapa en fungerande affärsverksamhet på nätet. Tio vinnare presenterades på 
galan.

Årets företagare, Marie och Peter Lindberg, Klädkällaren AB. Företagarnas motivering löd bland 
annat: ”Marie och Peter har verkligen satt Ale på kartan och bidraget med ytterligare dragkraft till 
kommunen. De har också visat medkänsla på ett bra sätt till kund och en smart marknadsföring, 
samt skapat vinnande attityder genom sitt sätt att arbeta”.
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Hanna Johansson, Klippstudi-
on, mottog sitt gesällbrev.

Männen bakom maten. Kock-
arna Daniel och Henrik driver 
Matservice, men utgår till var-
dags från köket på Klädkällaren.


