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Det är vi som 
är Axelssons!

Mindre gårdsfastighet!

Välkommen till denna mindre gårdsfastighet med 
bra läge strax utanför Nygård. Ca 2,4 ha. Stor och 
välplanerad bostadsbyggnad med plats för
hela familjen. Fin ekonomibyggnad med två st 
hästboxar och massor av utrymme för förvaring/
hobby. Paddock och gott om bete/hagar. Närhet till 
nya motorvägen. Ska ses. Välkommen! 180 kvm. 

Pris 2.075.000:- som utgångspris. 
Visas 23/10. 
Adress Norra Skiltorp 150.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

Huset man trivs i!

Som första hus på gatan, vilket ger känsla av 
öppenhet, ligger huset med bra planlösning; öppna 
ytor och ändå 4 sovrum! Braskamin i vardagsrummet. 
Övre plan med extra allrum. Trädäck täcker hela 
baksidan. Barnvänligt område med nära till skola 
och centrum. Bra kommunikationer - lätt att pendla . 
Välkommen hit! 140 kvm. 

Pris 1.925.000:- som utgångspris. 
Ring för bokad visning 17/10. 
Adress Blåsippsvägen 25

Nygård

Älvängen

Funderar du 
på att sälja?
Det är mycket som ska förberedas inför 

att det kostar dig en krona!

 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg
0727-316 360

A
0705-377 619

Det råder ingen hemlig-
het om att Mikael Berglund 
har varit kritiskt inställd till 
kommunens internationella 
arbete. Har han då ändrat 
uppfattning efter långresan 
till sydafrika?

– Rent privat kan jag ha 

en uppfattning om bistånds-
arbete och insamlingar för 
människor i världens u-län-
der, men i mitt uppdrag som 
förtroendevald politiker 
anser jag fortfarande att det 
måste finnas en direkt nytta 
för aleborna, våra skolor eller 
vårt näringsliv. Det måste 
vara ett utbyte som gagnar 
båda parter. Skattebetalare i 
Ale ska veta att våra pengar 
används på ett korrekt sätt 
och bistånd är inget som 
kommuner får eller ska ägna 
sig åt, säger han bestämt.

Svenskt biståndsarbete 
sköts av Sida och ICLD vars 
huvudman är Sveriges kom-
muner och landsting med 
syfte att utveckla lokal demo-
krati långt utanför landets 
gränser. Första ICLD-pro-
jektet som Ale kommun drev 
var entreprenörsutbildningen 
YEE, Unga entreprenörer 
i Nya Europa, i Moldavien 
2010. Efter det ville ICLD att 
Ale skulle försöka sprida sitt 
koncept till Botswana.

– Det finns skäl för oss att 
sträcka på oss. Vi har skapat 
en utbildning som det finns 
ett stort intresse utomlands 
att ta del av. Dessutom är 

det nog ganska sällsynt att vi 
som kommun inte ringer och 
tigger pengar av Sida, utan 
det är Sida som ringer och ber 
oss att gå vidare, säger Kjell 
Lundgren, projektledare för 
YEE sedan 2001.

Samtalen med Ghan-
zis kommunrepresentanter 
under Ales besök  mynnade ut 
i en avsiktsförklaring om att 
det finns möjligheter att sam-
arbeta och utveckla projekt 
om Sida medger finansiering.

Nya vänner
– Våra nya vänner hade en väl-
digt lång lista med saker som 
de önskar få hjälp med, men 
inte särskilt mycket är inom 
ramen för vad vi kan bidra 
med. Det som ligger närmast 
till hands är att vi genomför 
YEE, ett pilotprojekt i Bot-
swana som bland annat får 
gå ut på att utbilda ledare 
för framtiden. Här har vi en 
omedelbar nytta, då det inne-
bär att vi kan skicka deltagare 
från Ale. Det är självklart en 
mycket berikande erfarenhet 
att gästa platser som Ghanzi, 
säger Mikael Berglund.

Kjell Lundgren, närings-
livssekreterare i Ale under 
många år, ser även andra möj-
ligheter.

– YEE är det mest kon-
kreta och det som snabbast 
skulle gå att komma vidare 
med, men jag tror även vi 
skulle kunna hitta något pro-
jekt inom energiteknik. Sol-
energi är det väldigt intres-

serade av att lära mer om och 
det kan finnas aleföretag med 
ingångar kring detta. Fram-
för allt så handlar det om att 
finna lösningar för att lagra 
energin och inom det har vi ju 
en del kontakter.

Förutom diskussioner 
kring ett framtida utbyte och 
samarbete fick Ales represen-
tanter en detaljrik presenta-
tion av Botswana i allmän-
het och Ghanzi i synnerhet. 
Tveklöst gjorde det starka 
intryck.

– Besöken hos urbefolk-
ningen som demonstrerade 
sina traditioner, bjöd på mat 
och underhöll vid lägerelden 
blir minnen för livet. Likaså 
safarin, att leva så nära de 
heligaste och mest respekt-
ingivande djuren var häftigt, 

berättar Mikael Berglund och 
Kjell Lundgren flikar in:

– Infrastrukturen kan man 
ju alltid diskutera. Vi färda-
des 170 mil i bil varav 70 på 
grus…

Även oppositionsrådet, 
Paula Örn (S), var nöjd med 
resan och såg det som angelä-
get att Ale kommun nu får till 
ett möte med finansiärerna 
Sida och ICLD.

– Det är för mycket som är 
i projektform utan långsiktig-
het. Ska vi börja jobba med 
Ghanzi i Botswana kan det 
omöjligt vara med en ettårig 
plan, det måste vara under en 
längre tidsperiod. Dessutom 
måste vi veta vad Sida egent-
ligen vill få ut av vårt engage-
mang.

Utbyte med Botswana?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Safari har blivit ett stort 
turistnöje och bidrar till att 
antalet resenärer ökar till 
Botswana. 

Ale kommun har besökt Ghanzi i Botswana för samtal om eventuella utbyten fi nansierat av 
Sida. Representanter var kommunchef Erik Lidberg, Joachim Wever, utvecklingsstrateg, Kjell 
Lundgren, projektledare YEE samt kommunalråden Mikael Berglund och Paula Örn.BOTSWANA

Botswana är ett av Afrikas mest 
välmående länder. Engelska är 
offi ciellt språk och landet blev 
självständigt 1966. Läskunnigheten 
är hög. Landet exporterar mycket 
nötkött och har stora naturtill-
gångar i form av koppar och silver. 
Diamanter är en annan värdefull 
tillgång. 90% av befolkningen 
lever på jordbruk och/eller uppföd-
ning av nötkreatur. Medellivs-
längden är än så länge ganska 
låg, 58 år, vilket främst beror på 
att antalet HIV-positiva är 24%. 
Ett av tre boningshus har el. 14% 
hoppar av skolan och vägen till 
skolan är ofta så lång att barnen 
redan från 7 års ålder tvingas bo 
på internat. 10% av befolkningen 
får ekonomiskt stöd. På senare 
år har turismen ökat kraftigt. Den 
offentliga servicen byggs sakta ut, 
men är långt från västvärldens.

ALE. Ales kommunledning gästade i veckan som 
gick exotiska Ghanzi i Botswana.

Sida och ICLD har initierat ett utbyte kommu-
nerna emellan.

Det var en fascinerande resa, men nu gäller det 
att hitta nyttan för aleborna om vi ska fortsätta 
engagera oss, säger Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).


