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Kvinnojouren i Kungälv anordnar 

STUDIECIRKEL 
UNDER HÖSTEN 2011 

Kursen kommer att hållas på måndagar 
mellan klockan 18.00 och 20.00.

Start måndag den 
29 augusti kl 18.00

Ämnen som kommer att tas upp och diskuteras 
är bl.a. normaliseringsprocessen, rättssystemet, 

olika sorters våld, barn som far illa m.m.

För mer information och anmälan kontakta 
kvinnojouren på telefon: 0303-249 250 eller 
via e-post kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen riktas 

till alla och är 

kostnadsfri!

Kungörelse
Till Sektor samhällsbyggnads Plan- och bygg-

enhet har inkommit ansökan från Verksamhet 

Teknik, Ale kommun om att sätta upp totalt 

19 sopskåp i trä fördelat på tre ställen inom 

fastigheten Nol 1:66. Sopskåpen kommer att 

placeras på så kallad prickmark, mark som inte 

får bebyggas.

Enligt Plan och bygglagen 1:4 räknas inte sop-

skåp som byggnad, då de inte är konstruerade 

så att människor stadigvarande kan uppe-

hålla sig i den. Handlingarna där placering av 

sopskåpen redovisas, samt hur de ser ut finns 

tillgängliga på Plan och bygg, kommunhuset i 

Alafors. De som anser sig berörda bereds tillfälle 

att lämna in synpunkter. 

Eventuella synpunkter skall vara skriftligt 

inlämnade senast 2011-09-02.

www.ale.se

ÄLVÄNGEN. För elfte 
året i rad genomför Ale 
kommun den interna-
tionella entreprenörs-
utbildningen YEE, unga 
entreprenörer i  nya 
Europa.

Deltagarna samlades 
på Ale Vikingagård för 
ett första möte och 
avstamp.

Nu praktiserar de 
kreativt tänkande på 
Krokholmens lägergård 
under ledning av bland 
andra professor Roger 
Mumby Croft, Came-
bridge Angel University. 

30 ungdomar från åtta natio-
ner, varav åtta deltagare är 
från Sverige (sju från Ale), 
utgör nu kärnan i den entre-
prenörsutbildning som 
tidigare har exporterats till 
bland annat Moldavien.

– Intresset för vårt utbild-
ningskoncept är stort. Det 
finns förfrågningar från 
Norge, Tyskland, Italien, 
Moldavien och Botswana. 
Hur vi går vidare i respektive 
land är upp till dem själva. 
Det är många praktiska 
frågor som måste lösas samt 

hur det ska finansieras, säger 
projektledare Kjell Lund-
gren. 

Första kvällen och natten 
tillbringades på Ale Vikinga-
gård där historiens vindslag 
gör sig ständigt påminda. 
Här fick deltagarna utmana 
varandra i unika tävlingsmo-
ment, äta en första måltid 
och stifta bekantskap med 
utbildningsledarna.

– Ungdomarna fick leva 
och äta som vikingar för ett 

dygn, det blev väl inte så 
mycket sova, men jag tror de 
uppskattade det, säger Kjell 
Lundgren.

På Krokholmen väntar nu 
föreläsningar och gruppar-
bete i tvärgrupper. Deltagare 
får på så vis lära känna var-
andra och nya kulturer på ett 
nära sätt. I slutet av veckan 
ska deltagarna presentera 
en affärsidé med tillhörande 
marknadsplan. Utbildningen 
genomförs med Ale kommun 
som huvudman, men Oxford 

Brookes University och 
Cambridge Angel Univer-
sity är viktiga partners då 
de står för undervisningen. 
Under onsdagen gästas del-
tagarna av en företagare som 
inspirerar, stöttar och berät-
tar om sitt eget företagande. 
Denna gång är det aleföreta-
garen, Christian Kjellberg, 
Nordisk Rörmärkning som 
kommer att besöka Krokhol-
men.

❐❐❐

Unga entreprenörer på historisk mark
–Elfte upplagan av YEE är igång

Deltagare från åtta länder genomgår nu Ales internationella entreprenörsutbildning Unga en-
treprenörer. I år kommer deltagarna från Sverige, Polen, Tyskland, Italien, Moldavien, Ryss-
land, Finland och England.               Foto: Allan Karlsson

Ledarna för Unga Entreprenörer.      Foto: Allan Karlsson

Tomter, Markområden, 
Rivningsobjekt sökes

Myresjöhus AB  031-776 50 80
goteborg@myresjohus.se

Vill ni ingå i vårt team av 

kvalificerade 
jourhem?

Gryning Vård AB är landets största företag inom HVB och 
erbjuder ett brett, varierat och kund-anpassat vårdutbud 
för barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. 
Gryning driver både behandlingshem, familjehem och 
öppenvårdsverksamheter och har 35 verksamheter belägna 
inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och 
drivs utan vinstsyfte.

Har ni erfarenhet av att vara familjehem 
eller jourhem och känner er mogna för nya 
utmaningar? 

Då är ni den familj vi söker. 

Vår familjehemsverksamhet i Göteborg har 
en ökad efterfrågan på jourplatser för barn 
och ungdomar i åldrarna 0–18 år och behö-
ver därför förstärka verksamheten.

Förutom ett gott stöd från våra erfarna 
familjehemskonsulenter erbjuder vi: 

 
person att vara hemma på heltid 

 
det första året 

-
terade jourhem och familjehem 

 
aktiviteter 

Är Du och Din familj intresserade? 
Kontakta någon av familjehemskonsu-
lenterna vid Gryning Vård, Familjehem 
Göteborg eller gå in på vår hemsida www.
gryning.se  

Helena Nyman 
 

helena.nyman@gryning.se 

Stefan Larsson 
 

stefan.larsson@gryning.se


