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Ales internationel-
la arbete har präg-
lat veckan som gick. 

Först och främst genom-
fördes den tolfte upplagan 
av entreprenörsutbildning-
en YEE, Unga entreprenö-
rer i Nya Europa. 22 delta-
gare från sex länder stråla-
de samman på Krokholmen. 
Jag har inte haft möjlighet 
att följa gruppen från start 
till mål, men har åtminsto-
ne under ett antal dagar fått 
chansen att ta del av utbild-
ningen. Det är fascineran-
de att se hur ungdomar på så 
kort tid som en vecka både 
hinner lära känna varandra, 
utveckla språkkunskaper, 
skapa affärsidéer och vinna 
så pass mycket självförtroen-
de att de utan besvär gör en 
muntlig framställan på eng-
elska inför ögonen på poli-
tiska och kommunala topp-
tjänstemän från tre europe-
iska länder.

I år gästades utbildning-
en av helt nya ansikten. Från 
distriktet Ghanzi i Botswana 
kom en hel ledningsgrupp. 
De har blivit så intressera-
de av Ales entreprenörsut-
bildning att den 20 timmar 
långa resan inte längre ut-
gjorde något hinder. De var 
inte mindre intresserade 
när de åkte hem fyra dagar 
senare... Ale har och har haft 
vänorter i Finland, Tysk-
land och Italien. Det finns 
också ett utbyte med Budes-

ti kommun i Moldavien. Nu 
är något betydligt större på 
gång. Ett utbyte med Bot-
swana som gränsar till Syd-
afrika, Namibia, Angola, 
Zambia och Zimbawe är en 
mer exotisk partner. Deras 
inställning var tveklöst fylld 
av nyfikenhet och framtids-
tro. De imponerades av allt 
de såg i Ale och till sist kom 
frågan; "Hur finansierar ni 
allt?"

En kommunalskatt om 
21.84 och därtill regionskatt, 
i vissa fall även statlig skatt 
var nyheter. I Botswana be-
talar du en skatt, till staten, 
om 12%.Det vill till att vara 
kreativ för att få pengarna 
att räcka till mer än skola, 
vård och omsorg. Landet är 
idag i princip fritt från kor-
ruption och det råder full 
demokrati. Ju mer man pra-
tade med dem ju mer för-
stod man att vi har gemen-
samt. Att utveckla ett utbyte 
med ett land på en helt 
annan kontinent kan säkert 
ge otroligt mycket tillba-
ka. Det ska bli spännande att 
följa vad de inledande sam-
talen kan leda till. Förbe-
redelsefasen som nu ge-
nomförs bekostas helt 
av Sidapengar och 
ligger således inte 
skattebetalarna till 
last, vilket är vik-
tigt att komma 
ihåg. Däre-
mot kan det 
bli ett mer-

värde för skolor och kanske 
även för företag i kom-
munen på sikt. Jag gillar 
tanken. Tänk att ta emot 
deltagare till YEE från Bot-
swana eller tänk om Ale 
kommun har möjlighet att 
skicka ungdomar till Bot-
swana för framtida utbild-
ningar?

Även Budesti kommun, 
Moldavien, var på besök i 
veckan. Borgmästaren Nina 
Costiuc framförde flera 
gånger sitt största tack till 
alla alebor som har bidra-
git till insamlingen för Eu-
ropas fattigaste barn. I nästa 
vecka ska vi återkomma mer 
till hur pengarna användes 
i år, men att de gjorde stor 
nytta även denna gång kan 
jag redan avslöja.
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se
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sofia@alekuriren.se
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info@alekuriren.se
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0303-33 37 35
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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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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 • FYSIOTERAPI

Hembygdsdag
Backa Säteri, Nödinge

Lördag 18 augusti kl 11-15

Välkomna!

• Brödbak
• Slöjd- och hantverk
• Lotterier
• Fiskdamm
• Försäljning av böcker & kort
• Servering mm.

tillsammans med
Studieförbundet vuxenskolan

Gratis ”Prova-på-fi ske”
Lilla Edet

Lördag den 18e aug
Kl 11.00-15.00

www.sfklaxen.com

LAXENS DAG!

ALE TORG

Alla dagar

Gäller kl 08-11
 kr

Alla daga dagAAllaa dadagag

Gäll kl 0Gä 0Gäller kl 08 11Gä 08 11
Mån-fre: 8-19 Lör-sön: 10-16 • Tel: 0303-22 90 90

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Onsdag 15 augusti 
från kl 16.00 startar vi med 

en ny säsong
Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron. Nyplockade rensade bär. Litervis eller 

hela lådor. Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 

drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). Endast svenska 

bär. Enbärsdricka. Kantareller. Allt i mån av tillgång. 

Säljes från lastbil VARJE LÖRDAG fr o m 18/8 t o m 15/9 
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. (ingen förbeställning)

 070-298 39 40, 0708-26 61 34

Granåsvägen 1A, 449 36 NÖDINGE 
tel: 073-569 39 41 • E-post abrosta@yahoo.se 

Vecka 35 startar 

ridskolan 
på ridanläggningen 

i Nödinge

Vi hälsar alla 

välkomna!
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F.d Älvängens Ponnyranch

Vi tar emot nya elever. 
Intresseanmälan via mail,

ingen åldersgräns. 

Boxplatser 
finns att hyra.

Nytt & Begagnat i Nygård
Lågpris nära dig

Takplåt 2 sortering , markrör, 
dräneringsrör, samt slang, 
vvs-material, hygienartiklar, 
hushållspapper samt toalettpapper, 
el- material, hund och kattfoder, 
rengöringsmedel, grillkol, mm.

Vi har även begagnat inom vitvaror 
samt wc-stolar, handfat med mm.

PS. vi köper in beg vitvaror.

Vägbeskrivning: kör till Lödöse ta av 
mot Nygård ca 4 km vid skylten ”Nytt & 
Begagnat” ta höger. tel: 0520-662041


