
ALAFORS. Det är en 
styrka att klättra 102 
placeringar på Svenskt 
Näringslivs ranking 
över landets företags-
klimat.

Det är en helt annan 
sorts styrka att som 
Magnus Samuelsson lyf-
ta bilar och dra ånglok 
med bara kroppen.

Världens starkaste 
man gav extra tyngd åt 
fredagens sommarbuffé 
på Sjövallen, som också 
blev ett avstamp för 
framtiden och de nya 
utmaningar som väntar 
näringslivet i Ale.

Ale kommun blev ”Årets 
klättrare” och aldrig tidigare 
har det blåst så positiva vin-
dar runt näringslivsklimatet 
i Ale. Syftet med fredagens 
lunch var att fi ra framgång-
en, men samtidigt få företa-
gare, tjänstemän och politi-
ker att träffas och prata om 
hur situationen ytterligare 
kan förbättras.

– Vi kan upprepa bedrif-
ten, det är inte alls omöjligt. 
Det ska vi visa, förklarade 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) när han fi ck 
frågan av den tillförordande 

näringslivschefen Lisa Es-
berg, som höll ihop trådar-
na kring fredagens arrange-
mang.

Den tillträdande närings-
livschefen Pia Areblad väl-
komnades och gavs tillfälle 
att presentera sig.

– Jag vill beskriva mig själv 
som en möjliggörare, sade 
Pia som berättade om sin re-
lation till Ale från barnsben.

– Under min uppväxt åkte 
vi varje vår till en jaktstuga i 
Skepplanda. Där badade vi 
och grillade korv.

Pia Areblad tillträder sin 
tjänst som näringslivschef i 
augusti.

Magnus Samuelsson, en 
gång utnämnd till världens 
starkaste man, höll sedan ett 
mycket intressant föredrag 
om motivation, självkänsla 
och hur man når uppsatta 
mål.

– Tvivla aldrig på din för-
måga, utan att för den sakens 
skull vara självgod. Följ din 
egen övertygelse. Det du är 
genuint intresserad av ten-
derar du att bli väldigt duktig 
på. Så var det för mig.

Magnus Samuelsson täv-
lade internationellt under 
åren 1995-2008. Därefter 
tog en ny karriär fart – som 
dansare!

– Tänk när jag skulle dan-
sa rumba, det kunde inte bli 
värre. Jag är dock väldigt 
glad för att jag ställde upp i 

Let´s Dance. Som vuxen har 
du lyxen att välja bort saker 
som du tycker är obekvämt. 
Nu jag gick jag utanför min 
bekvämlighetszon. Jag hade 
aldrig dansat tidigare. 

Magnus Samuelsson och 
danspartnern Annika Sjöö 
tog hem fi nalen i Let´s Dan-
ce 2009. Som en överrask-
ning dök Annica upp på Sjö-
vallen i fredags. Det blev ett 
glatt återseende.

VECKA 25         NUMMER 24|18

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 10 juni

Trafi kolycka
På E45, Skepplandamotet i 
Alvhem, inträffar en singel-
olycka med personbil. Bilen 
kör in i mitträcket. Bärgare 
rekvireras till bilen. Inga 
personskador.

Onsdag 11 juni

Trafi kinsats
Trafikinsats i Ale. I Bohus 
stoppas en mopedist, född 
1990 och hemmahörande i 
Surte. Mannen misstänks för 
rattfylleri, narkotikabrott, 
olovlig körning, olovligt bru-
kande samt häleri.

Stöld på Hotel Surte. Mål-
sägande ligger och sover 
med öppet fönster när en 
tjuv tillgriper en plånbok, 
mobiltelefon och kontanter 
ur rummet.

En person på cross grips i 
Nödinge misstänkt för olov-
lig körning. Mannen är född 
1992 och hemmahörande i 
Nödinge.

Lördag 14 juni

Försök till inbrott
Försök till inbrott i Bohus. 
Okända gärningsmän lyfter 
ut rutan till en altandörr. Det 
är oklart om något tillgripits.

Söndag 15 juni

Inbrott
Inbrott i Nol. Målsägande 
vaknar och ser hur två män 
springer ut genom altan-
dörren. Diverse gods har 
tillgripits.

Ring oss på 0303-24 56 50

Trevlig midsommar  
önskar vi på Alekontoret.

lansforsakringar.se

– Sommarbuff é och föredrag på Sjövallen
Näringslivet fi rade tillsammans

Magnus Samuelsson var inbjuden att hålla ett föredrag på Sjö-
vallen i fredags. Danspartnern från Let´s Dance 2009, Annika 
Sjöö, dök upp och överraskade Magnus.

Michael Bäck spelade sommarlåtar som välkomnade gästerna. 
Här tillsammans med Ale Els vd, Stefan Brandt.

Bernt Källgren i samspråk med 
Merja Forsäng.

BOHUS. Om handeln 
blomstrar inne i Bohus 
centrum låter vi vara osagt. 
Nu blommar det åtminsto-
ne på utsidan.

– Vi har snyggat till vår 
yta vid centrumområdet 
och är verkligen tillfreds 
med slutresultatet, säger 

Anders Alfredsson, park-
chef på Ale kommun.

Perenner och sommar-
blommor av skilda slag ger 
nu ett färgglatt välkom-
nade. Bohus centrum har 
utan tvekan fått ett välbe-
hövligt ansiktslyft.

JONAS ANDERSSON

Färgglatt välkomnande i Bohus centrum
Sommarblommor som välkomnar besökarna till Bohus centrum.
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TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 Pia Areblad tillträder sin 
 tjänst som näringslivschef 
 i Ale kommun i augusti. 
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ALAFORS. Klockan sju på 
söndagskvällen inträffade 
en MC-olycka på Sjövalla-
vägen i Alafors. En person 
fi ck köras med ambulans. 
Personens tillstånd är 
okänt.

MC-olycka
i Alafors


