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Älvängen - Tel: 0303-74 80 55

För ytterligare info: www.alefast.se

Auktoriserad
Fastighetsmäklare
Jan A Pressfeldt
0705-44 80 55 

Auktoriserad
Fastighetsmäklare

Lars-Inge Petersson
0705-41 41 86

Ring för 
personlig visning!

0303-74 80 55

OMBONAD TIMMER-
STUGA MED SJÖUTSIKT
3 rum o stort lantkök, unikt, tyst och 
ostört läge men ändå nära ”civilisa-
tionen”. Stor lättskött tomt med olika 
planteringar. Vedbod. Timrat ”lusthus” för 
mysiga utekvällar! Skolskjuts utanför knu-
ten! Stor fi skesjö med brygga 75 m från 
huset! Begärt pris: 1.975.000 kr

SJÖNÄRA SANDÅKER
Fastighet med ostört läge, 300 m till 
badsjö. Mycket goda bussförbindelser 
och endast 50 m till busshållplats.
5 r&k i huset och 3 r&k i gäststugan. 
Storskogen direkt bakom huset.
 C:a 4 mil till Göteborg.
Begärt pris: 795.00 kr

v Utgångspris 695 000:-

v Boyta 107 kvm

v Avgift 5.923:-/mån inkl, VA, kabel tv

v Hiss: Nej.
v Adress: Södra Trolleviksvägen 12

v Visas tis 26/6 17.30-18.30

1 1/2-plans bostadsrätts radhus i Trollevik, ett

stenkast från Ale Torg med all dess utbud.

Mycket fint och välvårdat hus med en underbar

altan på baksidan med utsikt mot Göta Älv.

Tel: 0303-746250 Webbnr: 5410-1194

4:a NÖDINGE

v Utgångspris 1 950 000:-

v 5 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 106 kvm, biyta 106 kvm

v Tomt 1 312 kvm Plan trädgårdstomt

v Byggt 1946
v Adress: Kullens Väg 7

v Visas ons 27/6 17.30-18.30

Mycket välskött 11/2 plans villa med garage och

dubbel carport på tomten. Stor härlig trädgård

med frukträd. Centralt och bra läge i Nödinge

med närhet till Ale Torg. Tel: 0303-746250

Webbnr: 5410-1186

NÖDINGE

Vi har stor efterfrågan på villor och bostadsrätter i Ale.

Älvängen 0303-74 62 50

Vi har flyttat till
nya, större lokaler.
Göteborgsvägen 80 Älvängen
(F.d. Björns kontorsservice)

Roger Mumby Croft från Oxford Brookes university föreläste övergripande om vikten av en-
treprenörstänkande. Han anser att Ale kommun är ett föredöme och har kommit väldigt långt 
i sin utveckling.

"Ale – ett föredöme i 
entreprenörstänkande"
ALE. Ale kommun för-
söker tillsammans med 
ett 40-tal andra kom-
muner att skapa en 
plattform för entre-
prenörskap i skola och 
offentlig sektor.

Det sker bland annat 
genom att använda sig 
av internationella före-
dömen.

I Italien har man det 
företagsamma området 
Emilia-Romania att 
samverka med.

Bakgrunden är den lycka-
de satsningen på entrepre-
nörsutbildningen Morgon-
dagens entreprenörer i Nya 
Europa som har arrangerats 
av Ale kommun i samverkan 

med Oxford Brookes univer-
sity sedan 2001.

– Hur kan vi utveckla ut-
bildningen? Hur kan vi föra 
in entreprenörstänkandet och 
det kreativa förhållningssättet 
i offentlig sektor, undrar Kjell 
Lundgen, Ale Utveckling.

Ett seminarie i Ale gymna-
sium där ett 40-tal kommu-
ner fanns representerade till-
sammans med delegater från 
Emilia-Romania i Italien.

– I Ale kommun är det 
många företag som just nu 
står inför sitt första gene-
rationsskifte – i Emilia-Ro-
mania finns det företag som 
redan har haft 23 generations-
skiften. Det finns mycket att 
lära, säger Kjell Lundgren.

Som avslutning föresläste 

Roger Mumby Croft från 
Oxford Brookes university. 
Han har också en bakgrund 
som lärare för Morgonda-
gens entreprenörer och säger 
att Ale känns som hans andra 
hem.

– Ale är ett föredöme i en-
treprenörstänkande. Denna 
lilla kommun har kommit väl-
digt långt. Det är viktigt att 
dagens skola inser betydelsen 
av sin roll och i Ale är man 
redan på gång. I framtiden 
skulle jag gärna se att lärare 
rekryteras från näringslivet 
och att lärare också få komma 
ut på arbetsplatser för att upp-
datera sig om hur det är där 
ute, sa Roger Mumby Croft.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nu är det dags för 
Sofia Karlsson att bege 
sig ut på sommarturné 
och i dagsläget är 24 
spelningar bokade. Tur-
népremiär är den 29 
juni i de värmländska 
skogarna på Glasbru-
ket i Glava. 

Sofia Karlsson 
kommer även att gästa 
Allsång på Skansen 
den 17 juli och är då 
den enda artisten som 
var med förra året och 
som blev inbjuden i år 
igen.

Sedan det stora publika ge-
nombrottet med sina ban-
brytande Dan Anders-

son-inspelningar på ”Svarta 
ballader” (2005) har Sofia 
Karlsson etablerat sig som 
en av Sveriges stora artis-
ter. ”Svarta ballader” hylla-
des av enhällig press och har 
belönats med såväl svensk 
som dansk Grammis. Albu-
met låg sammanlagt mer än 
ett år på svenska topplistan 
och har sålt smått fantastis-
ka 60.000 exemplar! Sedan 
plattan släpptes har Sofia och 
hennes band turnerat prak-
tiskt taget konstant, mer än 
200 spelningar, land och rike 
runt för utsålda hus!

”Visor från vinden”, upp-
följaren till ”Svarta ballader”, 
släpptes den 11 april i år och 

är en av årets mest efterläng-
tade svenska plattor. Den här 
gången bjöd Sofia Karlsson 
på en samling musik hon 
är uppväxt upp med, klas-
siker som Peps, Bellman, 
Taube, Wiehe, Hambe och 
Forsell, ur den svenska vis-
skatten samt nyskrivet ma-
terial. Bland dem återfinns 
även denna gång några nya 
Dan Andersson-tonsättning-
ar av Sofie Livebrant samt 
en egen tonsättning av Sofia 
Karlsson.

Albumet SÅLDE GULD 
(20 000 ex) bara en månad 
efter skivsläppet,11 maj.
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Sofia Karlsson 
”Visor från Vinden” 
Sommarturné 2007

Vi gratulerar vin-
narna i korsordstäv-
lingen "Sommarkrys-
set".
Kurt Nilsson, Kattleberg
Anki Larsson, Älvängen
Gun-Britt Wall, Hålan-
da
Bertil Aronsson, Lödöse

Gunilla Thorsson,  
Skepplanda
Inger Johansson, Lilla 
Edet
Svea Oscarsson, Alvhem
Eva Andersson, Nygård
Ulla-Britt Svensson, Ala-
fors
Elsa Hansson, Nödinge

Korsordsvinnare!


