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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Utbildningen Unga 
entreprenörer i nya 
Europa hyllas av alla 

deltagare, år efter år. Nästa 
sommar är det 10-årsjubi-
leum för projektet som Ale 
kommun har varit huvud-
man för sedan starten. Det 
är ett genialiskt koncept 
för hur ungdomar från sju 
länder kan föras samman för 
att utbyta kunskaper och er-
farenheter. Effekten av ut-
bytet blir en stor förståelse 
för varandras ursprung och 
kulturer. Jag tycker att det 
är den stora vinsten, att del-
tagarna dessutom får lära 
sig att tänka annorlunda, se 
saker ur ett nytt perspektiv, 
att affärsidéer måste synas ur 
alla vinklar – det är trevliga 
bieffekter.

Jag har haft nöjet att få 
dokumentera projektet 
under i princip alla år. Det 
har hänt en hel del under 
dessa snart tio år. Framför 
allt har engelskan blivit ännu 
mer utbredd. I år kunde till 
och med italienarna uttrycka 
sig begripligt, även om de 
själva inte tycker så. "Er 
engelska är i alla fall mycket 
bättre än min italienska" 
kontrar Roger Mumby-
Croft, Warwick University.

Han vet precis vad han ska 
säga för att avdramatisera all 
eventuell nervositet.

Att engelskakunskaper-
na har förbättrats är enligt 
min egen högst begränsade 
analysförmåga internet att 

tacka. Ungdomarnas närms-
ta vän – efter mobiltelefonen 
– är tveklöst allt som finns 
på nätet. Här är engelska det 
dominerande språket.

De mest spännande 
mötena sker nästan alltid 
med de som kommer från 
Östeuropa. Jag pratade kor-
ruption med en ryss en ef-
termiddag.  Synnerligen in-
tressant! Han menade att 
korruptionen är det som 
hindrar många ryssar från 
att starta eget. Ett annat 
problem är att det finns en 
för liten medelklass i Ryss-
land. Andelen rika och fat-
tiga är för stora. De rika 
är mätta och belåtna och 
saknar motivation att starta 
nya verksamheter. De fatti-
ga har inga möjligheter, då 
de saknar både kunskap 
och resurser. Ni kan själva 
tänka er hur en ung ryss 
reagerar när han kommer 
till Västeuropa och får 
vetskap om våra villkor.

Jag frågade honom om 
han vill lämna Ryss-
land och starta eget 
någon annanstans.

Inte en chans. 
Ryssland är enligt 
honom och all kor-
ruption till trots 
ett bra land. Han 
menar att den 
nya generationen 
kommer att segra, 
men det kommer 
ta lite tid. Så talar 

en sann patriot.
Moldavien hade en delta-

gare med på Krokholmen, 
där utbildningen genom-
förs. Han reagerade mest 
på att alla ler och är så po-
sitiva. Med tanke på att jag 
aldrig tidigare har hört att vi 
svenskar är överdrivet glada 
reagerade jag på det. Efter 
en snabb överläggning med 
mig själv kom jag återigen 
att tänka på hans ursprung. 
Hur många är det som 
skrattar öppet i Moldavien, 
ett av världens mest korrup-
ta länder?

Inte undra på att även vi 
svenskar kan uppfattas som 
glada...

Unga entreprenörer i nya 
Europa är som ni förstår lä-
rorikt även för oss utanför 

kursen.

Lärorikt för alla

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 Tryckcentralen 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
0303-33 37 33
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

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

Beteendevetare
Relationsrådgivning

Mejselv 2•Stenungsund (bredvid Sv. Bilprovn.)
Tel: 0303-65780

Privat läkar-
mottagning

För företag och privatpersoner
Hälsoundersökningar

Vaccinationer: TBE-, rese- m.m. 
Drop in för vaccination tis. och tors. kl. 17-20

Intyg. Körkort, ”oljeplattform”, sjöfart, 
försäkring, härdplast, adoption, aupair m.m.

HASSELNS DAG
i Prästalund lördag 22 aug 

kl 10.00-17.00
Trädgårdsslöjd av hassel

Prova på - Fläta och tälg
För barn och vuxna

   • Bröderna Rimmefors spelar på 
      medeltida instrument
   • Thomas Lööf berättar 
      hasselns historia
   • Poängpromenad
   • Lotterier
   • Kaffeservering

     Byggnaderna öppna för visning

Välkomna!
Hemslöjd Västra Götaland 

Starrkärr Kilanda Hembygdsförening
Studieförbundet Vuxenskolan

LINGON - BLÅBÄR - HJORTRON
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor.

Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- och tranbärs-
sylt (60% bärhalt). Endast svenska bär. Säljes från 

lastbil VARJE LÖRDAG fr 8/8 till 19/9:
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. 

0708-26 61 34 
(Ingen förbeställning) 

Ahlafors IF
inbjuder alla medlemmar till

MEDLEMS-
MÖTE

måndag 24 augusti kl 19.00
i klubbhuset på Sjövallen

Alla medlemmar 
hälsas hjärtligt 
välkomna!
 - Styrelsen

Nu ännu merNu ännu mer 
leksaker,leksaker,

presentartiklar,presentartiklar,
m.m.m.m.

89:an’s Shop
Prisex

Det lilla varuhuset med 
det stora sortimentet

Glödlampor 2-pack 6:-
Knappcellsbatterier
till klockor 5:-/st
Pajformar av 
aluminium 25-pack 37:-

Göteborgsv 89
Älvängen

ANBUD
på vinterväghållning 

i Skepplanda 
2009-2010

För mer information kontakta 
Christer Norberg 

christer.norberg@gatubolaget.goteborg.se

eller 0705-18 84 36

Styrelsen för 
Garnvindans vägförening

Skepplanda Hembygdsförening
inbjuder alla intressenter till

HÖSTVANDRING
Söndagen den 23 augusti

Samling vid
Skepplanda kyrka

där vi deltar i gudstjänsten som 
börjar kl 10.00 (det går även bra 

att ansluta efter ca 11.30). 
Vi gör en vandring runt byn och får 

lära oss lite om gammal Skepplanda-
historia samt ta del av den nya 

planeringen runt Prästgården och 
dess gamla byggnader.

Medtag matsäck!
Frågor 0303-33 81 94

Barnallergifond Pg 90 09 06-9

ÄLVÄNGENORTENS 
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 8/9 kl 19.00

Starrkärrs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen


