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ENDAST TVÅ KVAR

IDA LASSGÅRD
072-248 64 66

LINA PERSSON
070-723 44 85

Vill du bo i en nyproducerad lägenhet ca en kvart från 
Göteborg C? Vi erbjuder halva månadsavgiften första 
halvåret till alla som tecknar förhandsavtal innan 30 juni. 
Byggstart är planerad till tredje kvartalet 2014, preliminär 
inflyttning blir tredje kvartalet 2015. Priser från 990 000 kr. 
För mer information, gå in på www.erikolsson.se/nypro-
duktion och klicka på Brf Bohus Skolväg, alternativt 
kontakta oss direkt!

VILL DU BO I BOHUS? 
Teckna förhandsavtal innan 30 juni!

SURTE. Den södra infar-
ten till Ale kommun ska 
snyggas till.

Grönområdet vid E45 i 
Surte rensas just nu från 
träd, sly och stubbar.

– Den yttre miljön är 
viktig! Exakt hur det ska 
se ut när det blir klart är 
emellertid inte bestämt, 
säger Anne Kolni, kom-
munikationschef på Ale 
kommun. 

Ulf Karlsson, boende i Hå-
landa och ägare av stubbfräs-
ningsföretaget Markprofi l, 
är den som fått uppdraget att 
röja marken i södra Surte.

– Vi fräser en hel del för 
olika kommuner i Västra 
Götaland, men arbetar också 
på uppdrag av kyrkor, bo-
stadsrättsföreningar, träd-

fällare och privatpersoner, 
förklarar Ulf Karlsson.

– Vi har speciella maski-
ner som gör att stubbarna 
förvandlas till spån, som vi 
sedan fyller igen hålet med. 
Att gräva upp en stubbe är 
inte lätt och då får du dessut-
om ett avfall att ta hand om. 
Miljömässigt är vår metod 
suverän, säger Ulf.

Vart kommunen slutligen 
landar med sitt projekt åter-
står alltså att se, men någon 
form av plantering och en 
skylt som hälsar välkommen 
till Ale är att vänta.

– Nu koncentrerar vi oss 
att i första hand röja upp om-
rådet och på så sätt skapa ett 
mer välkomnande intryck, 
säger Anne Kolni.

Ulf Karlsson jobbar 
snabbt och effektivt med sin 
maskin som styrs via en han-

denhet.
– Särskilt kul att få utföra 

ett arbete i hemkommunen. 
Slutresultatet kommer att 
bli kanon – jag lovar! Kan 
kundupplevelsen vara posi-
tiv genom hela processen, 
så vet man att eftersnacket 
blir detsamma, avslutar Ulf 
Karlsson. 

JONAS ANDERSSON

Anne Kolni, kommunikations-
chef på Ale kommun.

Stubbfräsare i farten
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De senaste åren har det 
blivit svårare för företag att 
få tag i riskkapital för att 
satsa på innovationer. Nu kan 
företag i Ale söka så kallade 
innovationscheckar från Almi 
för att få sin uppfi nning att 
växa på marknaden.

Finanskrisen, för några år 
sedan, innebar att riskkapi-
talaktörer slutade satsa på 
innovationer i tidiga skeden. 

Istället valde många att rikta 
sin verksamhet mot att inves-
tera i företag och produkter 
som kommit längre i utveck-
lingen, produkter och tjänster 
som var mogna för tillväxt.

Nu har det gått några år, 
men det saknas fortfarande 

kapital i de så kallade tidiga 
skedena.

– Sedan fi nanskrisen har 
inte det privata riskvilliga 
kapitalet hittat tillbaka till 
de tidiga skedena, säger Sara 
Wallin, vd på statliga Almi 
Väst.

Bristen på kapital i tidiga 
skeden gör att offentliga 
aktörer, som Almi, ökar 
insatserna i just tidiga skeden. 
Ändå är Sara Wallin bekym-
rad över utvecklingen, som 
också drabbar företag i Ale.

– Det vi går in med väger 

inte upp det kapital som 
lämnade, säger hon.

Nu har Vinnova gett Almi 
i uppdrag att distribuera 200 
så kallade Innovationscheckar 
på maximalt 100 000 kronor. 
De är riktade till små och 
medelstora företag. Företaget 

måste också ha varit igång 
en tid.

Projektet skall ge de små 
och medelstora företagen, 
som har en vilja och förmåga 
att växa, en snabb och effektiv 
tillgång till medel. Syftet med 
medlen är att de, med hjälp 
av extern kunskap och teknik, 
ska kunna testa sina nya idéer 
och förbättra sin konkurrens-
kraft.

Nu kan företag i Ale söka pengar till uppfi nning

Stubbfräsare Ulf Karlsson från Hålanda röjer ett område i Surte södra från träd, sly och stubbar. Syftet 
är att de som rullar in i Ale ska känna sig mer välkomna. 

Glad sommar!
Nu tar vi av oss strumporna och springer ut i det gröna bland myggor och 
vägarbeten. Men missa inte sommarens stora avslutningsfest – Sveriges största 

Välkommen!
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– Ales södra infart snyggas till


