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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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74.000:- rabatt!
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Bränsleförbrukning: 8,6 l/100 km. Koldioxidvärde: 195 g/km

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

Göteborgsvägen 98, Surte • Tel. 031-98 30 10
Mån–Fre 9–18. Lör stängt.

www.magnussonsbil.se

Köp även till Nordic Paket:
•  Dragkrok fast
•  Vinterdäck 17” Alufälgar
•  Spoiler  •  Elmotorvärmare
•  Gummimattor kupé + bagage

Ord.pris 41.900:- NU: 5.900:-
Spara 36.000:-

HONDA CR-V 2.0i 
Ordinarie: 307.900:-

NU: 269.900:-
Spara 38.000:-  •  Metallic + 5.900:-

Köp till Navi Paket  25.000:-
•  GPS  •  Bluetooth •  Backkamera  
Köp till Navi Paket  25.000:-
•  GPS  •  Bluetooth •  Backkamera  

Ordinarie: 307.900:- Executive Automat
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Tar Ale ut i världen
Thomas Sundsmyr brinner för att inspirera till utveckling och hitta lösningar.

Om två veckor åker han till Moldavien med entreprenörsutbildningen YEE.
I höst hittar man honom säkrast på bandyläktaren när elitserien drar igång.

Du jobbar både som verk-
samhetschef för Leader 
Göta älv och som interna-
tionell samordnare i kom-
munen. Vad står i fokus 
just nu?
– Många Leader-projekt 
håller just nu på att redovi-
sas. Sedan har vi nyss avslu-
tat årets upplaga av entre-
prenörsutbildningen YEE, 
som ägde rum på Krokhol-
men. Vi fick då besök av 
företrädare för en kommun 
i Botswana som vi eventu-
ellt kommer att starta ett 
samarbete med. Just nu pla-
nerar vi returbesöket som 
kommer att äga rum i okto-
ber, då Ales kommunled-
ning kommer att åka ner. 
Nu har det snart också blivit 
dags för YEE i Moldavien, 
dit även jag kommer att åka 
med. 

Vad får Ale kommun ut av 
samarbeten med länder 
som Moldavien och Bot-
swana?

– Det finns alltid nya saker 
att se och lära av varandra. 
Vi har på många sätt lik-
nande bekymmer, exempel-
vis problem med dålig sys-
selsättning. Även om det 
i Moldavien mer handlar 
om mat för dagen, så utgår 
man från samma grundtanke 
som handlar mycket om 
att ”gräva där du står”.  Ett 
samarbete innebär att kunna 
utveckla sina idéer och sin 
hemort. Jag är säker på att vi 
har mycket att lära från både 
Botswana och Moldavien, 
inte minst inom näringsli-
vet och det är roligt att vara 
med och inspirera till lös-
ningar. 

Vad är det som driver dig 
i ditt arbete?
– Jag har alltid varit intres-
serad av projektdesign och 
vi som jobbat med fritid, jag 
har tidigare arbetat som fri-
tidsledare, är vana vid att ta 
tag i uppgifter som ingen 
annan lyckats lösa. Det är 

väldigt inspirerande att för-
söka hitta nya lösningar på 
ett till synes hopplöst pro-
blem, det driver mig. Jag 
inspireras också av möten 
med människor som vill 
åstadkomma bra saker.

Kan du nämna något 
speciellt projekt i Ale 
kommun som du beund-
rar?
– Jag jobbar mycket med 
landsbygdsutveckling och 
ett bra exempel på det är 
Kultur i Mauritzberg. Det 
är helt fantastiskt att de fått 
stjärnor från den svenska 
kultureliten till ett litet ställe 
i Hålanda och att folk från 
Göteborg och halva Väst-
sverige kommer dit. Även 
gårdsmejeriet i Ryd är ett 
bra exempel på hur man 
skapar en levande lands-
bygd. Jag beundrar ”stollar” 
som vågar satsa stort och det 
känns roligt att stötta dem.

JOHANNA ROOS

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Thomas Sundsmyr
Ålder: 59
Bor: Kungälv
Familj: Frun Karin, två söner 29 och 
19, hunden Bamse
Gör: Verksamhetschef för Leader 
Göta älv och internationell samord-
nare på Ale kommun. 
Intressen: Föreningsliv, bandy, 
mänskliga relationer, segla med 
familjen
Tycker om: Single malt whiskey
Ogillar: Människor som sviker
Drömresmål: Segla längs den 
svenska västkusten när sommaren 
är som bäst.  
Motto: Det är aldrig för sent att 
ge upp
Ser fram emot mest i höst: Resan 
till Moldavien med YEE, hummerpre-
miären och premiären i elitserien 
i bandy.


