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Ni hittar oss 
bakom det vita 

huset bredvid Sportlife. 
Parkering och entré på 
baksidan (mot älven).

NYHET!

Zinkkrukor 
från 99:-/st

ALE. Alla glada – alla 
nöjda.

Först fick deltagarna 
i utbildningen ”Unga 
entreprenörer i nya 
Europa” fina omdömen 
av den brittiska kurs-
ledningen.

Sedan svarade del-
tagarna med att i den 
anonyma utvärderingen 
ge hela kursen högsta 
tänkbara betyg, 4,84 
på en femgradig skala.

Allt blir bättre med tiden. Den 
sjunde upplagan av utbild-
ningen ”Unga entreprenö-
rer i nya Europa” blev också 
den bästa tänkbara. 24 delta-
gare från åtta nationer hylla-
de projektet i sin utvärdering 
och ledningen var minst lika 
lyrisk om sina adepter.

– Det här säger jag inte för 
att verka märkvärdig, utan för 
att jag menar det; Ni har varit 
den mest ambitiösa och trevli-
gaste gruppen som vi har haft 
äran att leda, sa Roy Jörgen-
sen, rektor i Ale gymnasium.

Utbildningen i kreativt 
tänkande och entreprenör-
skap avslutades med presen-
tationer av sex grupper med 
lika många olika affärsidéer. 
Tre grupper hade fått i upp-
gift att skapa en helt ny pro-
dukt och resterande skulle ut-
forma en ny affärsidé för ön 
Krokholmen. Idépresenta-

tionerna skulle kompletteras 
med affärs- och marknads-
planer. Målgrupper, ekonomi 
och marknadsföring var vik-
tiga områden som noggrant 
analyserats under veckan. 
Det blev sex presentationer 
som fick åhörarna, däribland 
Ales näringslivschef Jerry 
Brattåsen, kommunfullmäk-
tiges ordförande Inga-Lill 
Andersson (s), kommunal-
råd Jarl Karlsson (s) och Jan 
Skog (m) att applådera mer 
än vanligt.

– Fantastiskt! Jag är oer-
hört imponerad av vad ung-
domarna har åstadkommit 
under veckan och vilken eng-
elska de talar, sa Jarl Karls-
son.

Att Krokholmen har en 

strålande framtid som relax-, 
sport-, spa-, hotell- och även-
tyrscenter råder det ingen 
tvekan om. Det var samtli-
ga grupper inne på. Ett par 
av ungdomarna ville fokuse-
ra lite mer på just bröllop – 
och varför inte – Krokhol-
men; Din bröllopsö…

Produktidéerna handla-
de om digitala böcker för att 
minska träanvändandet värl-
den över, steglösa busstrap-
por för att öka tillgänglighe-
ten för alla och en ny form av 
solfångare.

– Alla grupper tänker 
mycket på miljön och ni pratar 
ofta om att föra en dialog med 
kunderna, att vara anpass-
ningsbara och flexibla. Det 
är bra, ni har redan kommit 

långt i ert entreprenöriella 
tänkande, berömde kursle-
dare Roger Mumby-Croft 
som också underströk att årets 
kamratanda varit enorm.

– För en vecka sedan kände 
ni inte varandra. Ni talade 
inte ens samma språk – idag 
är ni vänner för livet.

Presentationerna hölls 

ombord på segelfartyget Gu-
nilla i Göteborgs hamn. Ef-
teråt väntade äntligen fria ak-
tiviteter i centrala stan.

– Jag är så nöjd med hela 
den här veckan. Såväl ungdo-
mar som personal har gjort ett 
fenomenalt bra arbete. Sär-
skilt stort tack vill jag rikta 
till Ale Fritids personal som 

hjälpte oss helt suveränt ute på 
Krokholmen där vi även hade 
förmånen att få äta Thomas 
Nilssons underbara mat, av-
slutade Roy Jörgensen.

GILLADE IDÉERNA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Laura Brown från England och Pontus Sahlberg presenterade 
idén om att bland annat låta Krokholmen bli ett centrum för 
romantiska bröllop.

24 ungdomar från åtta nationer har under en vecka utvecklat affärsidéer. Projektarbetet har 
bedrivits både på segelfartyget Gunilla och på Krokholmen. Deltagarna gav projektet ett hel-
hetsomdöme på 4,84 av fem möjliga. Det är väl ett hyfsat betyg…

– En utbildning som får högsta betyg

Det är vi som 
säljer bostäder i ditt 

område.
Hans GötestamHans Götestam

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

NOL
Fräsch 1-plansvilla med källare om ca 
105 kvm boarea i trevligt och barnvänligt 
område med närhet till serivce och kom-
munikationer. Vardagsrum med utgång till 
inglasat uterum och altan. Större källare 
med möjlighet för egenföretagaren eller 
hobbyverksamhet. Välskött trädgårdstomt 
med garage, vedförråd samt lekstuga.  
Pris 2.650.000:- eller högstbjudande.
Visas: 15/8 Boka visningstid

Utsikt över älven

ÄLVÄNGEN 
Fräscht 1,5-plans parhus, byggd 1981, 
141 kvm boarea fördelat på 6 rum och kök 
varav 3-4 sovrum. Altan i både öster och 
västerläge. Insynsskyddad trädgård samt 
sep. förrådsbyggnad, garage i länga. Bra
belägen i populärt eftersökt område nära 
skola, dagis och kommunikationer.   
Pris 1.800.000:- eller högstbjudande.
Visas 16/8 Boka visningstid

För Barnfamiljen

”Unga entreprenörer i nya Europa” Europa”


