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ALE . TEL. SVENSKFAST.SE/ALE

Vill du veta vad  
din bostad är värd?

NÖDINGE. I torsdags 
kväll arrangerades ett 
starta eget-mingel på 
Arbetsförmedlingen.

Ett 25-tal personer 
hade hörsammat inbju-
dan.

– En bra uppslutning 
med män och kvinnor i 
olika åldrar, konstatera-
de näringslivschef Pia 
Areblad.

Jobba med din passion var 
rubriken för kvällen. Re-
presentanter från Nyföre-
tagarCentrum, Almi, Ale 
kommuns näringslivsenhet, 
Arbetsförmedlingen, Han-
delsbanken och Swedbank 
samt de lokala företagarna, 
Helena Björklund (Ale-
veterinären) och Christian 
Kjellberg (Nordisk Rör-
märkning) utgjorde panel 
och tillika bollplank för del-
tagarna.

– Med denna samlade 
kompetens vid ett och sam-
ma tillfälle ger vi deltagarna 
de bästa förutsättningar att 
få svar på sina frågor och 
funderingar, förklarar Bernt 
Källgren på Arbetsförmed-
lingen.

Riskkapital, finansiering, 
kontorsplats, administrativt 
stöd, marknadsföring, bok-
föring och utveckling av af-
färsplanen. Dessa kategorier 
fanns listade och med hjälp 
av post it-lappar fick delta-
garna markera inom vilket 
specifikt område där man an-
såg behovet av hjälp var som 
störst.

Pia Areblad inledde med 
att snabbintervjua de inbjud-
na gästerna, som var och en 

fick redogöra för sin profes-
sion. Aleveterinärens vd, He-
lena Björklund, var först ut.

– Det är väldigt speciellt 
att stå här idag. Det var näm-
ligen på Arbetsförmedlingen 
som min resa startade för tio 
år sedan. Jag hade en affär-
sidé och med råd, hjälp och 
stöttning på vägen lyckades 
jag förverkliga min dröm.

En tävling är nu utlyst där 
de sex bästa affärsplanerna 
som registrerar företag innan 

november utgång vinner fri 
arbetsplats (december-april) 
i samverkan med Surte Åke-
ri och Nols Företagscenter. 
Dessutom erbjuds fria bank-
tjänster genom Handelsban-
ken och Swedbank under ett 
helt år.

– För att delta i tävlingen 
ska du formulera din före-
tagsidé på 140 tecken och 
skicka den till mig, säger Pia 
Areblad.

JONAS ANDERSSON

Thomas Jönsson från Väs-
terlanda gjorde den här upp-
täckten när han kom köran-
des på Alingsåsvägen i Ala-
fors. En bäver har varit framme 
och gnagt på flera träd i områ-
det, bland annat detta som ses 
på bilden. Bävern fäller träd för 
att få material till dammbyggen 
och hyddor.

Bäver
synlig
i Alafors 

– Starta eget-mingel i Nödinge
Jobba med din passion!
Therese Bergius och Reimond Ardner från Arbetsförmedlingen tillsammans med näringslivschef 
Pia Areblad och Christian Kjellberg från Nordisk Rörmärkning hälsade välkommen till torsdagens 
starta eget-mingel.

TEKNOLOGISK 
ARBETSLÖSHET
OCH BASINKOMST
Leder den tekniska utvecklingen till 
ökad arbetslöshet eller möjliggörs 
uppkomsten av andra jobb inom helt 
andra branscher?

Välkommen till en intressant och 
spännande kväll då Vigfus Valgeirsson 
föreläser om Teknologisk arbetslöshet 
och Lena Stark om basinkomst/
medborgarlön.

Tisdagen den 25 november kl 19.00
Ale Kulturrum Musiksalen Nödinge

Öppet möte
Fri entré
Fikapaus  

Vänsterpartiet
i Ale

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

 
Peter Eriksson (mäklare), Monica Carlsson (mäklare), Sandra Andersson (mäklare), 
Marie Engström (mäklare), Danijela Todorovic (mäklarassistent),  


