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Öppet vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17. 
Coop Forum alla dagar 7-22.
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18. 

Rätt svar är rätt så nya. Nya butiker och matställen och 

mycket mer att välja bland. Mer sport, mer kläder, mer 

nytt – mycket av det gamla är fortfarande kvar. Det går 

lika snabbt att hitta till Bäckebol som tidigare, lätthittat 

från alla håll, och vi har 2500 lätthittade P-platser, som 

är gratis. Precis som i gamla goda tider.

Har du vad som krävs för att handla snabbt? 

Tävla på tid i vårt kundvagnsrace! Kvaltävlingar lördag 

13 och 20/10 kl 12-16. De snabbaste går vidare till 

finalen lördag 27/10 kl 12-16. Förbered dig på snabba 

puckar och spännande priser!

 

på Bäckebol?  

Hur nya är 
de nya tiderna

butiker och matställen o

Stort och smart

BUDESTI. 27 ungdomar 
från Moldavien har 
genom åren tagit del av 
Ale kommuns entrepre-
nörsutbildning YEE.

Med inspiration 
och kunskap försöker 
Drivhuset på Högsko-
lan Väst få dem att ta 
nästa steg – att starta 
eget.

Engagemanget fi nns 
där, men i ett land som 
Moldavien är det svårt 
att lyckas som det är 
nu, säger Drivhusets 
Erik Wallin.

I samband med att Ale 
kommun genomförde 
utbildningsprojektet Unga 
entreprenörer i Nya Europa 
(YEE) för andra gången i 
Moldavien fanns även Driv-
huset från Högskolan Väst 
på plats. Erik Wallin hade i 
uppdrag att under en efter-
middag få träffa 19 av de 27 
moldaviska deltagarna från 
tidigare år. Syftet var att ge 
dem ytterligare råg och råd i 
ryggen för vad som krävs för 
att starta eget. Med hjälp av 
en workshop fick deltagarna 
efter en föreläsning chan-
sen att testa en pedagogisk 
modell på sina egna idéer.

– Det är en etablerad 
affärsmodell som används 
världen över för att se hur 
en affärsidé fungerar uti-
från olika förutsättningar. 
Vad händer om man byter 
målgrupp? Vad händer med 
kostnadsstrukturen om man 
väljer ett annat alternativ? 
Det är nio olika byggstenar 
och jag blev mycket impone-
rad över hur snabbt molda-
verna tog till sig modellen. 
Det kändes positivt och vi 
hade en kreativ dialog kring 
mängder av frågor, berättar 
Erik Wallin.

Att starta eget i Moldavien 
är däremot lättare sagt än 
gjort. De ekonomiska för-
utsättningarna är svåra och 
de offentliga stödsystemen 
svaga.

– Moldaviens regering har 
mycket att jobba med för att 
uttrycka saken enkelt, säger 
Erik Wallin och fortsätter:

– Jag uppfattade av delta-
garna att döma att det finns 
en ödmjuk inställning till att 
lyckas med sitt företagande, 
men att det precis som på 

många andra platser saknas 
en tro på att det verkligen är 
möjligt. Min uppfattning är 
också att Ales utbildningsin-
satser i form av YEE både i 
Sverige och här i Moldavien 
betyder oerhört mycket. Att 
vi från Drivhuset kommit 
med är ett sätt att försöka 
växla upp och nå ännu mer 
konkreta resultat.

Sida och ICLD (interna-
tionellt centrum för lokal 
demokrati) som finansierar 
YEE i Moldavien krävde i år 
förnyelse.

– Drivhusets medverkan 
och försök att stimulera och 
inspirera till nyföretagande 
var ett nytt steg. Dessutom 
utbildade vi en ledare på 
plats som förhoppnings-
vis kan vara en resurs om 
Budesti själva vill genomföra 
utbildningen på nytt, berät-
tar Kjell Lundgren, Ales 
projektledare.

Svårt att starta eget i Moldavien
– Drivhuset och Högskolan Väst försöker växla upp YEE
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Hur ser framtiden ut för Moldaviens barn?

Ytterbyvägen 8, Kungälv 
0303-21 19 10

Välkommen!

Vi söker frisör!

Vill du ingå i vårt team?
Vi söker en glad, utåtriktad,
kreativ frisör, gärna med
lokal förankring, som vill hyra
en stol i egen regi. Du ska ha
kunskap och erfarenhet.

Välkommen att titta in och presentera dig eller
skicka oss ett mail, camidesign.ab@gmail.com

Jessica

www.camidesign.se

ER PERSONLIGA SALONG I CENTRALA KUNGÄLV

Anna Anita Du?

Det är alltid beklagligt 
när någon inte kän-
ner sig väl bemött av 

kommunens anställda. Fa-
miljedaghem är det alterna-
tiv som närmare 70 familjer i 
Ale kommun valt i år liksom 
förra året. Kommunen har 
17 fast anställda dagbarn-
vårdare.  Dessa är indelade 
i fyra geografi ska grupper 
och i tre av grupperna kan vi 
erbjuda plats för närvarande. 
Vi vädjar därför till ”upp-
rörd mamma” att höra av sig 
till oss igen för att få korrekt 
information om vilka platser 
som fi nns tillgängliga.

Lena-Maria Vinberg
Verksamhetschef Förskola

Ale kommun

Tillgängliga dag-
barnvårdare i tre 
av fyra grupper


