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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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YEE – för tionde året!YEE – för tionde året!
ÄLVÄNGEN. YEE – 
unga entreprenörer i 
nya Europa.

För tionde gången 
arrangerar Ale 
kommun med partners 
sin internationella 
entreprenörsutbild-
ning.

I lördags var det 
uppstart på Ale Vikin-
gagård, på söndagen 
bar det av till kursgår-
den på Krokholmen.

29 deltagare från åtta 
olika länder har anslu-
tit. De kommer i år från 
Ryssland, England, Ita-
lien, Tyskland, Finland, 
Moldavien och Sveri-
ge. – I år har vi rekord-
många deltagare från Ale 
gymnasium, vilket är sär-
skilt roligt. Förutom våra 
sju ungdomar bidrar Gö-
teborgs internationel-
la högskola med tre, be-
rättar projektledare Kjell 
Lundgren.

Efter två dagars utbild-
ning om kreativt tänkande 
har deltagarna fått i upp-
drag att formulera en af-
färsidé kring någon av 
världens stora utmaning-
ar inom miljö, energi, 
global uppvärmning, ar-
betslöshet med mera. På 
fredag presenterar de sju 
grupperna sina idéer i Ale 
gymnasium.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

29 deltagare från sju olika länder medverkar i den tionde upplagan av Unga 29 deltagare från sju olika länder medverkar i den tionde upplagan av Unga 
entreprenörer i nya Europa. Ales unika utbildning inleddes i lördags på Ale entreprenörer i nya Europa. Ales unika utbildning inleddes i lördags på Ale 
Vikingagård, där det både väntade mat och aktiviteter.Vikingagård, där det både väntade mat och aktiviteter.
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