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Nu har vi öppet som Nu har vi öppet som 
vanligt.vanligt.

Månd-Fred 9-18, Lörd 8.30-14Månd-Fred 9-18, Lörd 8.30-14
Älvängen • tel. 74 68 51

I aktern på Götheborg
LYSEKIL. Ungdomar från 
åtta EU-länder har i 
sju år erbjudits en unik 
entreprenörsutbildning.

Modellen för pedago-
giken har hyllats av alla 
deltagare, men än så 
länge har projektet fört 
en ganska tynande till-
varo.

Fram till i onsdags-
kväll – då segelfartyget 
Gunilla där årets utbild-
ning bland annat genom-
förts – fick angöra Lyse-
kils hamn och ta plats 
akter om Ostindiefararen 
Götheborg.

I sju år har Ales projektled-
ning för den unika utbildning-
en i kreativt tänkande och ungt 
entreprenörskap kämpat för att 
få uppmärksamhet från omvärl-
den. Det har mer eller mindre 
varit förgäves, men i onsdags 
missade ingen banderollen med 
texten; Young Entreprenuers in 
new Europe. Den satt nämligen 
vänd mot bryggan på fartyget 
som låg akter om Götheborg i 
Lysekils hamn.

– Ostindiefararen är en 
enorm publikmagnet och det 
känns skönt att få dra nytta av 
det. Vi behöver den här upp-
märksamheten, sa Roy Jörgen-
sen, rektor i Ale gymnasium.

Läs sid 12-13

En perfekt plats. Inte bara centralt i Lysekil, utan dessutom akter om Sveriges största turistattraktion – Ostindiefararen Götheborg. När segelfartyget Gunil-
la med 24 unga entreprenörer från åtta länder angjorde bryggan i onsdagskväll gjorde hon det med stil. På bryggan stod flera hundra människor och beundra-
de de båda mäktiga segelfartygen och ett bättre sätt att sätta Ale på kartan lär bli svårt att finna. Young Entrepreneurs in new Europe är en internationell en-
treprenörsutbildning som Ale Utveckling och Ale gymnasium drivit tillsammans med Oxford Brookes university i sju år.                  Foto: Per-Anders Klöversjö

ÖPPET IGEN!
Månd - fred 11-20 • Lörd - sönd 13-20

Göteborgsvägen, Älvängen • 0303-33 33 80

VÄLKOMNA! ÖNSKAR GÖRAN OCH MEAW
TAKE AWAY • ÄKTA THAIMAT
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+
Hålstensvägen 6, Älvängen • www.inlaggsmakaren.se

Boka tid för besökBoka tid för besök

0303-74 61 470303-74 61 47

UNNA DIG SJÄLVUNNA DIG SJÄLV 
ATT GÅ BRA!ATT GÅ BRA!
UNNA DIG SJÄLVUNNA DIG SJÄLV 
ATT GÅ BRA!ATT GÅ BRA!

Korta leveranstider!

Nu kan duNu kan du 
tankatanka etanol E85etanol E85

hos oss!hos oss!
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0303-74 60 61

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66

Restaurang
&Pizzeria

DAGENS LUNCH
Startar vecka 33

Lödöse varv 0520-661 800 • Vard 16-18, lör 11-15

Störst
på smaker


