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Vilken superchans! 
I veckans tidning 
annonserar Ale 

kommun efter frivilliga del-
tagare till succéutbildning-
en Unga entreprenörer i nya 
Europa, YEE. Jag är för-
bluffad över att kön inte 
redan är lång till att få gå 
den mest spännande kursen 
världen skådat. Starka ord? 
Inte alls. Inte ens nära. Lo-
kaltidningen har haft den 
unika förmånen att följa ut-
vecklingen av den inter-
nationella entreprenörsut-
bildningen på mycket nära 
håll och kan enkelt refe-
rera till egna intryck samt 
vad deltagarna själva har ut-
tryckt. Att samla ungdo-
mar från åtta olika europe-
iska länder är bara det en 
faktor som skapar förutsätt-
ningar för spännande och lä-
rorika utbyten. Att sedan en 
av världens främsta profes-
sorer inom entreprenörskap, 
Roger Mumby Croft, har 
format pedagogiken gör inte 
saken sämre. Få kan entusi-
asmera och inspirera män-
niskor, unga som äldre, på 
ett sätt som han gör. Han 
är ett unikum. Satt jag som 
tonårsförälder skulle jag inte 
tveka en sekund att försöka 
förmå mitt barn att omgåen-
de skicka in en ansökan.

Det är ingen traditionell 
utbildning, det är en vecka 
som manar till kreativitet 
och öppnar dörrar som tidi-

gare varit stängda. ”Mitt liv 
blir aldrig mer sig likt efter 
det här” sa en av deltagarna 
förra gången det begav sig. 
Hur gör han då, mr Mumby 
Croft och hans allierade? 
Ärligt talat, trots alla år av 
beundran kan jag inte teckna 
ner formeln. Det är magi. 
Hade den varit så enkel att 
teckna ner hade säkert så 
redan skett på flera håll värl-
den över. Det finns en me-
todik, självklart, men princi-
pen består av attityd och in-
ställning. Han lär deltagar-
na att hitta nya väga, att se 
saker med andra ögon.

Två tillfällen
I år arrangeras utbildning-
en både på Krokholmen i 
vår egen fina skärgård och i 
Moldavien. Det sistnämnda 
tillhör Europas absolut fat-
tigaste länder, men viljan att 
förändra och komma vidare 
är påtaglig. Att därför för-
lägga kursen i Moldavien 
ger ett mervärde både ur 
samhällsperspektivet och 
för den enskilda indivi-
den. Kunskapsmässigt 
är det en och samma 
utbilding som för-
medlas. För 
moldaverna är 
det troligtvis 
av än större 
betydel-
se att entre-
prenörsan-
dan sprids i 

landet, att framtidstron och 
optimismen blir bärande 
grundbultar.

Jag uppmanar således alla 
ungdomar mellan 17-22 år 
att intressera sig för utbild-
ningen YEE. Eftersom jag 
vet att det är en upptagen 
målgrupp ber jag även ton-
årsföräldrar att göra samma 
sak för att i mån om möjlig-
het försöka påverka ungdo-
mar att söka. Tidigare har 
det bara varit möjligt för 
elever i Ale gymnasium att 
delta, nu har fler fått chan-
sen. Missa inte den!
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

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 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

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

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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MAJMÖTE
i Prästalund

tisdag 15 maj kl 18

Alla centerkvinnor 

är varmt välkomna!

MAT- OCH SÄTTPOTATIS 
Amandine, Puritan, Maria, Minerva, Rocket, Swift, 

Timo, Snöboll, King Edward, Asterix, Hertha, Folva, Gul 
mandel, Blå mandel, Sarpomira (KRAV). En del sorter 

enbart sättpot. Res. för slutförs. av någon sort. Morötter, 
fodermorötter, solrosfrö. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- 

blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt  
(60% bärhalt). Säljes från lastbil LÖRDAG 12/5:  

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. 

Sista turen för säsongen 0708-26 61 34

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Tisdag 22 maj 
kl 19.00

Plats: Ale-Skövde församlingshem
Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPIRäkna ut ditt nya 

elpris på aleel.se
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Flexibla kontorslokaler
mellan 16 och 120 kvm 

uthyres i centrala Älvängen

Ring 0705-33 30 25 (Lars)
eller 0705-66 99 70 (Pelle)

������������	�

����
�

������������������������
�������������� ���!�!�
"#���$	� �����%�������

���������

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Onsdag 23 maj kl 19.00 
i Skepplanda bygdegård
Årsmöteshandlingar, motioner 

och debiteringslängd kommer att 
finnas på Skepplanda Bibliotek 

samt på hemsidan 
www.vagforeningen.com 

senast den 2 Maj

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Kontorslokaler i NOL Sitt inte själv 
hemma, kom ut i gemenskapen och skapa 
kontakter för nya affärer.

Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN


