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NÖDINGE. ClearCar 
öppnar ytterligare en 
besiktningsstation i Ale 
kommun.

Den här gången i 
Nödinge.

Företaget kommer att 
hyra in sig hos Mekono-
men på Rödjans väg.

I mitten av mars slår Clear-
Car upp portarna till sin be-
siktningsstation i Mekono-
mens lokaler, tillika Everts 
Bilverkstad.

– Det kan bli tidigare än 
så, men det vågar vi inte lova. 
På vår hemsida går det att 

boka tider från den 16 mars, 
förklarar Kristina Sundén.

För ett år sedan öppnade 
ClearCar sin första besikt-
ningsstation i Ale, närmare 
bestämt i Älvängen. Respon-
sen lät inte vänta på sig.

– Som det är nu kan vi inte 
tillgodose den efterfrågan 
som finns. Det kommer fler 
kunder än vad vi kan ta emot. 
Vi har många som kommer 
från Nödinge därav att vi nu 
öppnar en anläggning där, 
säger Kristina Sundén.

– Konceptet blir detsam-
ma som i Älvängen. Vi hyr 
in oss i en verkstadslokal där 
det är högt i tak, bra golv och 

så vidare. Det gör att vi kan 
komma igång relativt snabbt.

Är alla fordonstyper 
välkomna?

– Vi utför besiktning på 
alla fordon förutom motor-
cyklar.

Vad är ClearCars fram-
gångsfaktor?

– Det är att kunden åker 
kortare och betalar mindre 
för att få sin bil besiktigad.

I Lilla Edet, där ClearCar 
öppnade en besiktningssta-
tion i slutet av förra året, 
planeras det för öppet hus-fi-
rande lördagen den 7 mars.

JONAS ANDERSSON

Här, i Mekonomens lokaler på Rödjans väg i Nödinge, kommer ClearCar att öppna en ny besikt-
ningsstation i mitten av mars.

ClearCar öppnar ny 
besiktningsstation 
– Hyr lokal av Mekonomen i Nödinge

Hela
Ale visar
hjärta!

Nu tar vi krafttag för 
en sundare livsstil och 
ett starkare hjärta.

Skicka
”GE 150 HJÄRTATIALE” till 72 672
där 150 kan bytas ut mot den summa som du vill 
donera. Insamlingen pågår t.o.m. 2015-03 31.

Donera via SMS:

Hjärt-Lungfonden är en viktig partner i all 
forskning kring våra vanligaste folksjukdomar. 
Visa hjärta och ge ett bidrag! 
Målet är att aleborna gemensamt ska samla 
ihop 28 399 kronor, en krona per invånare.
Donera på alekuriren.se eller via sms.

Med hjärtat
i Ale

Underhållsmekaniker/reparatör

Arbetet innebär förebyggande och avhjälpande underhåll. Vår underhållsavdelning
har som främsta uppgift att säkerställa en störningsfri produktion. Idag är vi 3
underhållstekniker med inriktning mekanik.

Dina arbetsuppgifter
Delta i och initiera underhållsförbättringar, utföra förebyggande underhåll av
processutrustning, rapportering i underhållssystem, visst arbete i projektform vid
nyanskaffning av teknisk utrustning.

Din profil
Du har en mekanisk/teknisk gymnasieutbildning med minst 5 års erfarenhet eller
motsvarande kunskaper förvärvade genom yrkeslivet. Du har utbildning i
förebyggande och avhjälpande underhåll samt goda kunskaper i felsökning,
pneumatik, plåt och svets, fräs och svarvning. Kunskaper inom el samt styr- och
reglerteknik är meriterande.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma. Tjänsten är på
dagtid, men viss inställelse kan ske på övrig tid. För mer information om tjänsten är
du välkommen att kontakta vår Underhållschef Thomas Molin 0303-33 25 44.
Vänligen sänd din skriftliga ansökan per e-mail senast den 25 februari 2015 till
vår Personalchef, Annika Thompson, annika.thompson@axelch.com

Axel Christiernsson är en privatägd företagsgrupp som utvecklar och tillverkar smörjfett.
Gruppen består av Axel Christiernsson AB i Sverige, Axel Christiernsson BV i Holland,
Axel France i Frankrike samt Axel Americas i USA. Vår affärsidé är att erbjuda
kundanpassade smörjfettslösningar till kunder med egna varumärken inom
smörjmedelsindustrin. Vi har en ledande position som smörjfettsproducent i Europa, baserat
på en hög teknisk kompetens och flexibla produktionsresurser. Våra produkter kombinerar
hög kvalitet och prestanda med miljöhänsyn. Vi finns i Nol, strax intill Göta älv, ca 25 km
norr om Göteborg. Vi är totalt ca 200 anställda inom koncernen, varav ca 70 i Nol.
Axel Christiernsson är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.
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