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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord 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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NÖDINGE. Ales fram-
gångsrika entrepre-
nörsutbildning, YEE, 
exporteras ännu en 
gång till Moldavien.

Under en vecka i sep-
tember får dessutom 
fyra aleungdomar chan-
sen att upptäcka och 
utbilda sig i det främ-
mande landet.

Caroline Wormdal, Robin 
Svedman, Fatima Rekic 
och Johanna Bako ska till 
hösten börja sitt sista år i Ale 
gymnasium, men redan i sep-
tember får de packa väskorna 
för ett spännande äventyr 
till Moldavien. ICLD, Sidas 
program för att främja lokal 
demokrati i utvecklingslän-
der, har för andra gången 
bestämt sig för att stötta 
Ales entreprenörsutbildning 
– unga entreprenörer i nya 
Europa (YEE).

– Till skillnad från senast 
är det en klar betoning på 
deltagare från Moldavien, 
men förutom våra fyra 
svenska ungdomar med-
verkar även ungdomar från 
grannländer som Rumänien 
och Ukraina, säger projektle-
dare Kjell Lundgren. Rent 
pedagogiskt är upplägget 
snarlikt våra tidigare uppla-
gor med mycket teamwork 
och erfarenhetsutbyten. Vi 
kommer också ha stort fokus 
på att stötta moldaverna i 

deras ambitioner att starta 
eget i Moldavien. Professor 
Roger Mumby Croft, tidi-
gare Oxford Brookes Uni-
versity, leder utbildningen 
och det garanterar en mycket 
hög kvalitet.

Det är med små kunskaper 
om värdlandet som Ales del-
tagare anländer Moldavien.

– Ja, egentligen vet vi väl 
bara att det är väldigt fattigt. 
Vi såg det som en bra chans 
att förbereda sig inför årets 
kommande arbete med Ung 
företagsamhet, säger Fatima.

En annan viktig del i 
utbildningen är att den sker 
helt på engelska.

– Det lockade mig. Jag 
ser det som en bra chans att 
stärka självförtroendet och 
förbättra engelskan, säger 
Johanna.

För de svenska deltagarna 
är aldrig språket något pro-
blem. Engelskakunskaperna 
är det bara engelsmännen 
själva som kan överglänsa.

– Det mest makalösa är 
att även de som knappt vågat 
säga ett ord när utbildningen 
startar talar inför öppen ridå 
en vecka senare, understry-
ker Kjell Lundgren.

Precis som vanligt arrang-
erar även Ale kommun 
utbildningen på Krokhol-
men i augusti. Då ansluter 
deltagare från åtta länder till 
den tolfte upplagan av YEE.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

YEE för andra gången i Moldavien

Svenska deltagare till YEE i Moldavien. Från Ale medverkar Robin Svedman, Caroline Wormdal, Fatima Rekic och Johanna 
Bako.


