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Hösten är här, och med den mörkret. Tänk på att du som går inte syns lika bra som bilar, cyklar 
och bussar. Så var inte rädd för att visa dig. Kom ut ur kuren, ta hand om dig och använd reflex.

Vi ses i trafiken!

Vi vill se 
mer av dig.

ÄLVÄNGEN. Kommu-
nalråd Paula Örn (S) vill 
lära sig mer om företa-
gen i Ale.

Det gör hon som en 
aktiv politikerprao.

I veckan gjorde Paula 
en heldag hos Nordisk 
Rörmärkning i Älväng-
en.

Näringslivsklimatet har bli-
vit klart bättre i Ale de senas-
te åren, men attityderna till 
företagarna hos tjänstemän 
och politiker kan fortfarande 
utvecklas. Paula Örn vill för-
söka bidra i positiv riktning 
och har bestämt sig för att 
söka praoplats hos Aleföre-
tagarna en gång i månaden. 
Första resan gick till Nord-
isk Rörmärkning och företa-
garen Christian Kjellberg. 
Det blev en fullspäckad dag 
som inte handlade om att 
passivt titta på, utan Pau-
la fi ck prova på de fl esta av 
arbetsuppgifterna. Nord-
isk Rörmärkning har en för 
många okänd verksamhet, 
en uppfattning som delades 
av politikerpraon.

– Jag hade faktiskt inte en 
aning om vad rörmärkning 
var för något och är fasci-
nerad av hur många okända 

saker människor försörjer 
sig på. Gravering av skyltar, 
tejptryck, skyltar, etiketter – 
jösses, vad jag har fått se och 
lära mig mycket idag, säger 
Paula och ler.

Betydelsefulla
I sin rundtur i företaget var 
det inte bara annorlunda 
arbetsuppgifter som väckte 
intresse hos kommunalrådet. 
Det var framför allt mötet 
med de som utförde dem.

– Här har alla en unik 
bakgrund, antingen en for-
mell eller en informell ut-
bildning, men alla är de lika 
betydelsefulla för företaget. 
Den som inte har den teore-
tiska utbildningen har det i 
händerna istället, säger Pau-
la imponerat.

För Christian Kjellberg 
var det en medveten strategi 
att låta kommunalrådet få se 
bredden i företaget.

– Vi har fl era mindre av-
delningar och varje individ 
har sitt ansvarsområde. Alla 
är entreprenörer på sin av-
delning och det verkar som 
att de har varit stolta över att 
få visa upp sin yrkeskunskap. 
Jag tror och hoppas att inte 
bara Paula har haft en givan-
de dag, säger Kjellberg.

Paula Örn hade många 

intryck att redogöra för när 
lokaltidningen hälsade på i 
slutet av arbetsdagen.

– Det fi nns självfallet stora 
skillnader mellan att arbeta i 
offentlig och privat sektor. 

En av de största är leverans-
tiden. Här är det snabbare 
puckar, du måste producera 
och få något gjort varje tim-
me. Det känns också som att 
alla kommer varandra lite 

närmare, vilket i  och för sig 
inte är så konstigt i ett litet 
företag. Det har varit oer-
hört givande och kul att få 
prova på så många annor-
lunda arbetsuppgifter. Nu 

hoppas jag att Christian ger 
mig bra referenser så fl er 
företag hör av sig. Det här 
vill jag fortsätta göra, hälsar 
Paula Örn.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NORDISK RÖRMÄRKNING

Grundat: 1984

Verksamhet: Rörmärkning, 

tryck av tejp och avspärr-

ningsband, gravering av 

skyltar, alla former av skyl-

tar – stora som små.

Anställda: 6
Omsättning: 7,5 Mkr

Export: 10%

Politikerprao hos Nordisk Rörmärkning i Älvängen. Christian Kjellberg och Maria Westlindh tog hand om kommunalråd Paula Örn (S) 
under en arbetsdag.

– Kommunalrådet synar
det privata näringslivet

Lärorik praktik för Paula
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