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NÖDINGE. I lördags hölls 
en rallylydnadstävling på 
Ale Brukshundklubb med 
50 deltagare. Nu på söndag, 
den 29 september, anord-
nar klubben en loppis i 
sin klubbstuga i Lindåsen, 
Nödinge. Alla bjuds in att 
komma och fynda, inte bara 
hundfolk, och det kommer 
att finnas allt möjligt till 
försäljning: kläder, böcker, 
skivor, husgeråd och prylar 
av alla de slag. Förstås blir 
det en hel del hundrelate-
rade saker också. Klubben 
kommer att ha ett eget 
bord där medlemmarna kan 

ALE. Nu får unga 
entreprenörer i Ale 
en möjlighet att få 
in erfarenhet i sitt 
företagande tidigt. I 
en ny satsning letar 
statliga Almi efter 
entreprenörer under 
30 år i Ale som vill ta 
kliv framåt tillsam-
mans med en mentor.

– Många unga 
entreprenörer är 
hungriga och beredda 
att växa, säger Sara 
Wallin, vd på Almi 
Väst.
Satsningen i Ale är en del 
av en nationell satsning 
som vänder sig till lan-
dets unga entreprenörer. 
Totalt kommer 120 unga 
entreprenörer över hela 
landet att erbjudas att delta 
i det särskilda programmet 
Mentor Unga Entrepre-
nörer.

– Det handlar om en 
erfaren mentor, ett utveck-
lingsstipendium och ett 
nätverk med likasinnade, 
säger Sara Wallin.

Den egna insatsen är 1 
000 kronor medan värdet 
för varje deltagare upp-
skattas till 60 000 kronor. I 
programmet ingår tillgång 
till en erfaren mentor, 
ett utbildningsstipen-
dium motsvarande 10 000 
kronor och en inbjudan till 
regionala och nationella 
nätverksträffar.

– Det är de unga entre-
prenörerna som blir mor-
gondagens tillväxtmotor i 
Ale och vi måste satsa på 
dem redan nu så att de kan 
gripa alla möjligheter att 
expandera. Alla som upp-
fyller kriterierna är väl-
komna med en intressean-
mälan oavsett bolagsform, 
avslutar Sara Wallin.

❐❐❐

Det blev fullsatt på Älv-
ängens bibliotek när Len-
nart Thorstensson kom på 
besök. Lennart är framför 
allt känd som mångårig all-
sångsledare på Sång o Sånt i 
Kungälv och som underhål-
lare med sång och dragspel 
i många sammanhang. Inte 
lika känt är kanske att han 
är född och uppvuxen mitt i 
samhället, mitt i Älvängen. 
Där började Lennart, vars 
pappa hade Thorstenssons 
Charkuteri, som liten knatte 
sparka boll med betydligt 
äldre killar och slutade inte 
med fotbollen förrän en svår 
skada satte stopp i början av 
70-talet. Under ÄIK:s stor-
hetstid på 60-talet var han 
med sitt spelsinne, teknik 

och styrka en mycket fram-
trädande mittfältsmotor, fast 
det kallades högerhalv på 
den tiden.

I veckan hade föreningen 
Bibliotekets Vänner bjudit 
in Lennart för att berätta 
om hur det var att vara 
ung i Älvängen på 50- och 
60-talet. Många skratt, 
instämmande kommentarer 
och egna historier blev det 
från åhörarna, där många 
hade gemensamma minnen. 
Många historier blev det om 
barnens tillvaro, där många 
vuxna brydde sig: föräldrar, 
grannar, ledare i IOGT, 
i ÄIK, i Missionskyrkan, 
lärare. Snart 90-åriga läraren 
Irene Jansson bidrog med 
att berätta händelser där 

information

Höstpriser på
GRÄSKLIPPARE

Gäller ej 
beställningsvara

Barbro Larsson, Bohus, är aktiv i Ale BK och är den 
som tagit initiativet till loppisen. Här med sin 
Australian Shepheard Focuz.

Loppis på Ale Brukshundklubb
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Lennart Thorstensson gästade Lennart Thorstensson gästade 
Älvängens bibliotek i onsdags.Älvängens bibliotek i onsdags.

Nostalgikväll på Älvängens bibliotek

Satsning
på unga
entreprenörer

Lennart med flera varit med.
När kvällen avslutades 

för att larmet skulle gå på 
tyckte publiken att ”du får 
komma tillbaka igen så vi får 
prata vidare”. Och så blir det 
för Bibliotekets Vänner har 
gjort upp med Lennart om 
återbesök någon gång nästa 
termin.

Axel Sager

lämna in till försäljning och 
där intäkten går till den egna 
verksamheten.

Det finns ett stort behov 
av pengar för en uppsamlare 
till gräsklipparen, och på det 
här sättet hoppas man att 
finansieringen ska lösas. Den 
är nödvändig för att kunna 
hålla gräsplanerna i fint 
skick, utan dem går det inte 
att bedriva någon bra verk-

samhet på klubben, då de 
flesta aktiviteterna hålls där 
i form av tävlingar, kurser 
och träningar. På längre 
sikt behövs även pengar för 
att dränera om tränings-
planerna, och för att utöka 
parkeringen.

Ett lotteri kommer att 
anordnas med fina priser 
av de mer praktiska slaget, 
bland annat presentkort till 

Husdjurshälsan på höftleds-
röntgen eller vaccination 
för hund och presentkort 
till Zoonet, och den lyckliga 
vinnaren av ett presentkort 
från NCC får ett lass grus 
eller jord. Om det blir ett 
lyckat arrangemang så 
hoppas och tror klubben att 
det ska bli en årligen åter-
kommande tradition. 

❐❐❐

Vigerne Invest

Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Visning
söndag 29 sept

Kl 15-16
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 2 vid Backa Säteri Golf

Vindslägenhet 

Pris kr 

med balkong i  
västerläge   

Pris kr 

FÖRSÄLJNING 

PÅGÅR

Extern kompetens i 
ditt företag – hur då?
Kunskapskväll för företagare i Ale den 3 oktober kl 17.30-19.30 i 

Nols Företagscenter, Industrivägen 1.

Kvällen är kostnadsfri men vi vill gärna att du anmäler dig till 

jannike.ahlgren@ale.se så att vi har rätt mängd fika!

ALMI
Mentor – utveckla företag – låt ditt företag växa med en mentor 

Mentor – utveckla företag passar dig som har ett etablerat företag som du vill 
utveckla med hjälp av en mentor. Alla våra mentorer, som ställer upp ideellt, har 
lång erfarenhet av företagande och av att göra affärer.
Mentor – utveckla företag riktar sig till dig som kommit förbi uppstartsfasen i 
ditt företagande och är redo att låta företaget växa och utvecklas. Erbjudandet 
riktar sig också till dig som vill växa genom export.
Genom diskussioner och möten med din mentor, som har ett coachande 
förhållningssätt, kommer du själv fram till hur just ditt företag ska utvecklas.
Intressant att kunna erbjuda våra mentorföretag en erfaren person som gjort 
en snarlik resa. Mentorn bidrar till att företaget utvecklas och därmed kan nå en 
högre tillväxt.

STYRELSEINSTITUTET
Aktivt styrelsearbete – grunden för en stabil utveckling och tillväxt.

Claes Rydholm och Bo Stenberg från Styrelseinstitutet berättar om vad ett 
aktivt styrelsearbete ger små och medelstora företag som vill utvecklas 
och växa. Förutom en generell diskussion om styrelsens roll i företaget 
presenteras konceptet Nätverksstyrelser som är ett sätt att starta ett aktivt 
styrelsearbete med hjälp av andra entreprenörer under ledning av en erfaren 
styrelseordförande.


