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Trygghet för 279 kronor per månad. 

Skaffa vårt larmpaket. 
Som privatperson får du vårt välutrustade 

larmpaket för 1 495 kronor. Är du Guldkund 

betalar du 0 kronor för grundpaketet. Månads-

avgiften för våra larmpaket är 279 kronor, med 

full uppkoppling mot vår larmcentral.  
 

Du som har både boendeförsäkring och larm 

hos oss får dessutom sänkt premie. Bli lite 

tryggare i vardagen – ring oss på 020-20 79 00, 

eller gå in på LFlarmcentral.se

Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 
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Allt inför
skolstarten

Vi har även annat som 
hör skolstarten till! 
Pennor, suddgummi, 

pennfodral, 
anteckningsblock m.m.

Välkommen in till 
oss och fynda.

BANANFODRAL 
Grön

/st

BOKPLAST
0,5xm2, olika motiv

/st

OLIKA FICK-KALENDRAR

/st

Från:

Ladda upp 
inför skolstarten!

KOLLEGIEBLOCK 
4-pack. ica home

/st

ALE. Entreprenörs-
utbildningen YEE lär 
ungdomar att tänka i 
nya kreativa banor.

13 gånger har projek-
tet genomförts i Ale 
och två gånger i Molda-
vien med stöd av Sida.

Nu har Ale kommun 
beviljats 1,5 miljon kro-
nor för att genomföra 
utbildningen i Botswa-
na två gånger.

– Det är ett bevis på att vi gör 
något bra. Sida har stöttat 
oss vid två tillfällen i Molda-
vien och har varit nöjda med 
resultatet. Nu ska Afrika pri-
oriteras och då kom frågan 
upp igen. Sida vill att vi dels 
genomför utbildningen vid 
två tillfällen under 2014-
2015 dels att vi parallellt 
startar upp ett utbyte mellan 
kommunledningarna. Vi har 
till exempel kommit väldigt 
långt i Ale med ungdomsde-
mokrati. Där har vi mycket 
att lära ut, men även lokal-
demokratin med ortsutveck-
lingsmöten skulle vara nyt-
tigt för Ghanzi kommun i 

Botswana att ta del av, berät-
tar projektkoordinator Kjell 
Lundgren.

Första YEE-projek-
tet kommer att äga rum i 
månadsskiftet november-
december i år. Fyra ungdo-
mar från Ale kommer att få 
chansen att delta, fyra del-
tagare kommer att komma 
från Nambibia tolv från Bot-
swana. Under årets YEE på 
Krokholmen medverkade 
därför två personer från 
Ghanzi. En av dem, Nancy 
Lwambula, var med för att 
lära om organisationen kring 
utbildningen.

– Vi är väldigt tacksamma 
för att vi får den här chansen. 
En utbildning i entrepre-
nörskap är nödvändigt hos 
oss, då vi är inne i en utveck-
lingsfas samtidigt som landet 
brottas med hög arbetslöshet 
och många som slutar skolan 
alldeles för tidigt, berättar 
Nancy för lokaltidningen.

Hur rekryteringen av del-
tagare ska gå till i Ghanzi är 
inte klart, däremot att det 
kommer att ställas krav.

– Vi vill verkligen ha tag 

i de som är motiverade och 
vi kommer att ha ett större 
åldersspann än här. 

Även i Ales ungdomar 
kommer att handplockas av 
samma skäl.

– Det här är ju en jätte-
chans och då ska du verkligen 
känna att du vill vara med. 
Det blir ett minne för livet, 
säger Kjell Lundgren som 
redan har besökt Botswana.

– Klimatet är varmt och 
det är inte mycket som är sig 
likt med hur vi lever. Samma 
team som har varit med i 
Moldavien kommer att jobba 
i Botswana. Det känns tryggt, 
det är ungefär samma utma-
ning fast lite fler vilda djur 
längs vägarna… Vi kommer 
bli väl omhändertagna så det 
är ingen fara.

Professor Roger Mumby 
Croft kommer att leda 
utbildningen tillsammans 
med Dennis Larsen från 
Ale.

– Sida satsar 1,5 miljon kronor under två år
YEE till Botswana i höst

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nancy Lwambula, 34, kommer att assistera Kjell Lundgren när YEE-utbildningen ska genom-
föras i Botswana i november-december.


