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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Som ni kunde läsa i 
förra veckans nummer 
besökte tidningen 

Krokholmen, där utbild-
ningen Unga entreprenö-
rer i nya Europa arrangera-
des. Jag har personligen sett 
det här projektet utvecklas 
sedan 2001 och det var åter-
igen en mycket speciell upp-
levelse att stifta bekantskap 
med 25 ungdomar från nio 
olika länder. De första åren 
var deltagarna inte spridda 
från så många länder, men 
den internationella ådran 
i projektet har med tiden 
tagit överhand. Ungdomar-
nas olika kulturella bak-
grund är en av de mest spän-
nande ingredienserna i ut-
bildningen. När jag besök-
te Krokholmen hade gänget 
varit på plats i tre dagar. Det 
var som att besöka en vanlig 
skolklass på sin sista läger-
resa efter nio år tillsammans 
i grundskolan, men sanning 
var att deltagarna inte ens 
känt varandra i 72 timmar. 
Ändå var stämningen kam-
ratlig och kreativ. Alla pra-
tade med alla, ingen var ut-
anför. ”Det blir så när ingen 
känner någon, då måste du 
söka kontakt för du vill ju 
inte vara ensam” förklarade 
en av de svenska deltagar-
na. Respekten och ödmjuk-
heten är stor, eftersom alla 
måste prata engelska. Ett 
språk som bara är naturligt 
för deltagarna från England. 
Övriga får anstränga sig, 

men då alla vet hur svårt det 
är finns det en utbredd för-
ståelse och hjälpsamhet. Jag 
tror att just dessa egenska-
per gör projektet och veckan 
i skärgården till ett minne 
för livet. Gemenskapen är 
oantastlig.

Anmärkningsvärt är också 
deltagarna lovord över 
lärarna, Roger Mumby-
Croft och Nicolette 
Michels. Deras erfarenhe-
ter och kunskaper i ämnet 
entreprenörskap och kreativt 
tänkande imponerar på 
ungdomarna. Att kunskap 
vinner resspekt är inget nytt, 
men det ska också sägas att 
lärarna står för något annat. 
De ställer krav och är noga 
med ordning och reda. I ett 
samtal med Roger Mumby-
Croft avslöjar han att den 
svenska skolan har gått för 
långt. Ambitionen att ge 
eleverna stor frihet är fan-
tastisk, men även här finns 
det en gräns. Den har vi gått 
över. I England ställs det 
fortfarande stora krav på 
disciplin. Du är i skolan 
för att lära, inget annat. 
Vad menar jag? Jo, ta 
ett så enkelt exempel 
som mobiltelefoner. 
I princip kan du nog 
gå in på vilken svensk 
skola som helst och 
se elever sitta med 
mobilen i hand.  Det 
händer inte i England. 
Eleverna är välkomna, 
men inte mobilen. 

”Var har den där att göra” 
säger Roger Mumby-Croft. 
Ja, bra fråga. Vad har den 
där att göra? Nog för att 
det är en nalle, men nästan 
vuxna elever klarar väl sig 
utan kramdjur? Den skäl 
uppmärksamhet och kon-
kurrerar om pedagogernas 
tid. Nu vet jag att det finns 
skolor som inte tillåter 
att nallen följer med in på 
lektionen, men det skapar 
samtidigt en sport om att 
ändå försöka ha med den där 
det är ”förbjudet”. Återigen, 
det finns ingen vits och inte 
heller någon vinst med att ha 
mobiltelefonen tillgänglig 
under skoltid. I England är 
det inte accepterat och jag 
kunde inte se att de engelska 

deltagarna i Unga 
entreprenörer 

var direkt 
underutveck-
lad – tvärtom.

Nalle i skolan?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Svenska Tryckericentralen 2008.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Åsa Wall
Frilans
0735-39 68 13
asa.wall@posthem.se

Calle Carlsson
Marknad
0303-33 37 30
0707-22 89 39
calle@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Axums järn AB söker ny medarbetare hösten 2008

Vi behöver utöka vår personalstyrka och söker dig som är flexibel och villig 
att lära dig nya saker. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna där 
initiativförmåga och att kunna arbeta självständigt såväl som i team är viktiga. 
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och utåtriktad.

Ditt arbete kommer att bestå utav flera uppgifter så som exempelvis
produkthantering, kundservice och kassarbete.

Skriftlig ansökan sändes till: 
Axums Järn AB Att. Ulf Axelsson
Postvägen 4, 446 32 Älvängen
alt. till: ulf@axums.se

Vid frågor maila till ulf@axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00 | www.axums.se

StyrelsenVälkomna!

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
onsdagen den 10 sept

kl 19.00
i Alvhems Kungsgård

Ärenden enligt stadgarna

ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE

ÄLVÄNGENORTENS 
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 9/9 kl 19.00

Starrkärrs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen

MICKES NÄRKÖP

SURTE CENTRUM 031-98 36 10

LÅGPRIS-

SNUS

EXTRA•EXTRA

EXTRA•EXTRA

Lösgodis

590/hg
Batteribyte

Öppet mån-fre 10-19, Lör10-16 Sön 11-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

TYGLADAN! NYINKOMMET!
EXKLUSIVA GARDINSTÄNGER TILL OTROLIGA PRISER!

Stilfulla broderade tyger 
med matchande kuddar! 

Panelmetervara 14:-/m!
1000-tals meter gardintyger 20:-/m

Kläder för hela familjen!
Välkommen att fynda!

Guidade 
naturvandringar

Risveden – Kroksjön, 
Skogens historia och klockgentianor

Lördag 30 augusti kl 10.00, samling Forsvallen, 
Skepplanda. Vandring i obanad terräng, 

Medtag kaffekorg och bra skor.

Risveden – Ljusevattnet – Garsta, 
Kulturspår i skogen

Lördag 13 september kl 10.00
samling och terräng som ovan.

Välkomna!
Arrangör Västkuststiftelsen

För mer information:
www.vastkuststiftelsen.se

Välkommen till PRO Ale Norras

Kvartalsmöte
Torsdag den 4 sept. kl. 16.00!

PROgram:
16–17 Konsument Göteborg informerar.

17 Kaffe med tillbehör, Underhållning av 
Kent och Thorsten

Mötesförhandlingar med information
Lotteridragning.

Styrelsen.

PRO ALE NORRA www.pro.alenorra.se

Söker fl er medarbetare till 
salongen ”mitt i Älvängen”

Egen företagare på hel- eller halvtid. 
Frisör, hud- eller nagelterapeut. 

Hos oss kan du hyra plats. 

Skriv till mig och berätta om dig själv och ditt 
arbete. Hos oss är självständighet, höga ambitioner 

och kunden i centrum viktiga ledord. Att du har 
humor och nära till skratt är självklart...

Skicka din ansökan till:
Sarah Ström Tangberg

Salong Jessie
Göteborgsvägen 78, 446 32 ÄLVÄNGEN

...artikeln om förvaltningschef Carina Abreu, där det fram-
stod att rekryteringen av ny kulturchef skulle ha skett under 
ovanligt tidspressade former. Sökande hade inte fem dagar 
på sig, utan annonsen låg ute 28 maj - 9 juni och bortsett från 
de fem helgdagarna hade sökande sju dagar på sig. Detta är i 
linje med rekrytering av kommunala chefer i Ale.

Vi rättar...


