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NÖDINGE. Ale kommun 
har fått två EU-projekt 
beviljade.

Båda rör grön näring.
– Ale ska inte bara 

vara en aktiv part inom 
Göteborgsregionen utan 
även en spelare på eu-
ropeisk nivå. Vi hugger 
på utvecklingsfrågor, 
säger näringslivschef 
Pia Areblad.

Pia Areblad såg möjlighe-
terna att kunna få igenom 
projekten och fick snabb 
återkoppling av LRF, som vi-
sade sig vara intresserade av 
att driva frågan vidare. Inom 

loppet av tio dagar hade tre 
ansökningar sänts in – två av 
dem beviljades.

– Jag vill låta mitt nätverk, 
både lokala och europeis-
ka, befrukta Ales näringsliv. 
Nätverket är en resurs för 
Ales näringsliv och det är 
alltid affärsnyttan som är 
intressant, förklarar Pia Are-
blad.

De båda EU-projekten 
grundar sig i att utveckla 
appar i dialog med jordbruk-
snäringen i Ale. Digigrow 
ska ge bonden en överblick 
av sin kultivering, meddela 
om något förändras dras-
tiskt i fält, till exempel plöts-
ligt temperaturfall. Det ska 

också hjälpa företagaren att 
förutse växters sjukdomar, 
samt hjälpa till att optimera 
bevattningsförfaranden och 
effektbehov.

Smart light management 
utvecklas i samarbete med 
ett spanskt företag. Det är 
en webbaserad app som kan 
styra belysning i trädgård 
och odling, samt optimera 
resursanvändning av el.

– Vi kommer att ha ett an-
tal testpiloter i Ale och för-
hoppningen är att ha funk-
tionen igång till skördeåret 
2016, säger Bengt Borg-
ström, ordförande i LRF 
Ale kommungrupp.

– Den moderna tekniken 

blir en hjälp till överlevnad 
och utveckling. Kan vi inte 
driva ett livskraftigt jordbruk 
i Ale kommer inte naturen 
att kunna se ut som den gör 
nu, säger Borgström.

Av Ale kommuns cirka 2 
000 företag är 200 kopplade 
till grön näring.

– Det är en stor bransch 
i vår kommun. Att kunna 
ha en jordbruksnäring nära 
Göteborg och visa på en 
hög kvalitet av råvaror är en 
nisch att slå vakt om. Det är 
en del av Ales identitet, av-
slutar Pia Areblad.

JONAS ANDERSSON

Bengt Borgström, ordförande i LRF Ale kommungrupp, och nä-
ringslivschef Pia Areblad i samarbete kring två EU-projekt som rör 
den gröna näringen. Det är två webbaserade appar som ska ut-
vecklas och förhoppningsvis vara i funktion till skördeåret 2016.

Modern teknik för jordbruksnäringen

Volvo modellår 2014: Förbr. l/100 km bl. körn: 3,6 – 10,7. CO2 g/km: 94 – 249 (V40 D2 – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5. Reservation för slutförsäljning. Läs mer på volvocars.se.

S60 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Svartmetallic.  EFL605

Ord. 406.600:- Nu 345.000:-

S60 T3 (150hk bensin) 
Savilegråmet.    SPX333

Ord. 283.900:- Nu 247.000:- 

S80 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Electricsilvermet.  SPJ548

Ord. 447.800:- Nu 379.000:-

S80 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Embersvartmet. DRH331

Ord. 413.500:- Nu 369.000:-

V40 CC D4 Aut (190hk diesel) 
Crystalvitmet. AWN084

Ord. 384.600:- Nu 349.000:- 

XC60 D4 AWD Aut (181hk diesel) 
Savilegråmet. DHT305

Ord. 422.900:- Nu 389.900:-

V70 T4 (180hk bensin) 
Vit      LNJ651

Ord. 294.900:- Nu 259.900:-

V70 T4 (180hk bensin) 
Silvermet. FJZ210

Ord. 322.900:- Nu 275.000:- 

V60 D4 AWD Aut (181hk diesel) 
Röd CXN713

Ord. 324.900:- Nu 295.000:-

XC60 D4 AWD Aut (181hk diesel) 
Twilightbronze NPJ993

Ord. 439.300:- Nu 399.900:- 

V70 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Svartmet. ONF254

Ord. 436.300:- Nu 389.000:-

V70 D2 s/s (115hk diesel) 
Vit CZS730

Ord. 325.800:- Nu 295.000:-

XC60 D4 AWD Aut (181hk diesel) 
Crystalvitmet. JPJ606

Ord. 435.100:- Nu 405.000:- 

V70 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Svartmet. GOB644

Ord. 425.000:- Nu 395.000:-

V60 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Svartmet. GOC600

Ord. 373.500:- Nu 335.000:- 

V60 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Svartmet. PWL185

Ord. 373.500:- Nu 335.000:-

MADE BY VÄSTERGÖTLAND

Skäm bort dig med en ny Volvo i vinter!
Nu har du chansen till en riktigt bra affär på en ny Volvo. Vi har ett 

antal välutrustade och leveransklara bilar till extra bra pris. Dessu-

tom får du vinterhjul på köpet på utvalda modeller fram till den 9/2. 

Välkommen, din nya bil står och väntar på dig!

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se

– Ja, det är väldigt mycket 
just nu. Dels kommenterar 
jag en hel del skidor, men 
framför allt ägnar jag den 
mesta arbetstiden åt Vin-
terstudion och skid-VM i 
Falun, där jag är ansvarig 
för alla SVT:s sändningar. 

Vad handlar din och 
Tommy Mobergs gemen-
samma föreläsning om?

– Vi har varsin föreläsning 
samma kväll. Jag fokuserar 
en hel del på attityd och 
rapportering kring dopning. 

Dopningen är tyvärr ett 
stort problem inom både 
idrott och samhälle. 

Brukar du vara ute och 
föreläsa i ämnet doping?

– Det händer, eftersom 
ämnet engagerar mig. Men 
det blir inte speciellt ofta, 
jag har ganska fullt upp med 
annat. Men när Sportfront 
frågade kändes det som att 
jag ville. De gör ett viktigt 
arbete och jag är glad att 
kunna bidra.   

Hur utbredd är doping-

en inom elitidrotten? Kan 
vi lita på att de elitidrot-
tare som vi ser i tv-rutan 
är rena?

– Tyvärr är min övertygel-
se att dopningen är mer ut-
bredd än antalet positiva fall 
ger en bild av. Att inte veta 
om man kan lite på det man 
ser ger idrotten ett enormt 
trovärdighetsproblem. Min 
föreläsning diskuterar bland 
annat just detta. 

Vad känner Du till om 
Ale?

– En av mina bästa vän-
ner bor i Nödinge, så jag har 
varit där en del. Men jag ska 
inte låtsas som att jag har 
koll. Det ska bli kul att kom-
ma dit igen. 

FOTNOT. Föreläsningen, 
som är gratis, äger rum 
i Ale Kulturrums teater-
salong. Begränsat antal 
platser varför det är först 
till kvarn som gäller.

JONAS ANDERSSON

Är det fullt upp i dessa tider?HALLÅ DÄR...

Jonas Karlsson, känd från SVT:s sportredaktion, som kommer till 
Ale gymnasium onsdagen den 11 februari.


