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Drivhuset Högskolan Väst – Komvux Ale – erbjuder utbildning i

ENTREPRENÖRIELLT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär att vara nyfi ken och 
lösningsfokuserad och att ta vara på de möjligheter man ser och omsätta dessa 
till värdeskapande och genomförbara idéer. 
Målet med kursen är att deltagarna ska utveckla förståelse och 
erfarenheter för vad ett entreprenöriellt förhållningssätt är och vad det kan 
innebära för individen. Man skall också utveckla teoretiska och 
erfarenhetsbaserade kunskaper i hur man startar och driver ett företag.

Utbildningen
Den bygger på kurserna Entreprenörskap samt
Personlig försäljning 1 och är på heltid.

Målgrupp
Utbildningen är en grundkurs och inga förkunskaper krävs.

Omfattning
Kursen startar 26/8 2013 och består av 10 veckors studier med
2 kursträffar i veckan (en dag i Ale och en dag i Trollhättan) och
övrig tid i veckan ”ute i fält” för att söka information genom till
exempel intervjuer, observationer och annan typ av testning.  

Kostnader
Deltagandet  är kostnadsfritt. Kostnader för litteratur tillkommer. 

Utbildningsansvariga  
Drivhuset Högskolan Väst Trollhättan – Komvux Ale

Anmälan 
Hemsida: www.ale.se / komvux    

Frågor
Gunilla.Johansson@ale.se tel: 0303-33 03 58

FÖRETAGARE 
I FRAMTIDEN?

VID HÖGSKOLAN VÄST
Komvux Ale

 ALVHEM. Semester-
vädret har sannerligen 
inte gått att klaga på.

Den fi na sommaren 
har också inneburit ett 
rejält uppsving för Ale 
GK.

– Vi har haft en 
fantastisk period och 
lockat fl er greenfeegäs-
ter än på länge. Bland 
annat har vår medver-
kan i Golfhäftet blivit 
en succé, förklarar 
Thomas Lundström.

Ett vackert sommarväder i 
kombination med en bana i 
absolut toppskick har lockat 
golfarna till Kungsgården i 
större utsträckning än exem-
pelvis i fjol. Responsen från 
spelarna har heller inte låtit 
vänta på sig.

– Vi får mycket lovord, om 
att detta är den bästa anlägg-
ningen i hela Göteborgsre-
gionen. Det är naturligtvis 
roligt att höra. Vår personal, 
samt många ideella krafter, 
har lagt ned åtskilliga timmar 
i sommar för att upprätthålla 
kvaliteten på banan, säger 
Thomas Lundström.

– De nya vattenhindren, 
vår nya banguide samt skyl-
tarna och teemarkering-
arna, som också är nya för 
säsongen, förhöjer den totala 
golfupplevelsen av vår bana . 
Dessutom har vi infört golf-
värdar under helgerna, med-

lemmar som tar emot gäs-
terna vid första tee. Det har 
varit ett uppskattat inslag. 
Golfvärdarna kan svara på 
frågor och ser även till så att 
det inte uppstår stopp ute på 
banan.

Den nya styrelsen för Ale 
GK har utan tvekan lyckats 
med att öka medlemsenga-
gemanget. Grupper för olika 
ansvarsområden har skapats 
vilket i sin tur genererat en 
starkare klubbkänsla.

– Kommunikationen från 
kansli och styrelse ut till 
medlemmarna har förbätt-
rats. Vi får inte glömma bort 
att våra medlemmar besit-
ter kunskaper och kontakter 
som är oerhört värdefullt för 
föreningen, säger ordföran-
den Merja Forsäng.

– Delaktighet är viktigt 
för att få alla att jobba mot 
samma mål. Jag är oer-
hört glad för att vi nu kan 
bemanna vår reception på 
fredagar med ideell personal. 
Ett tiotal medlemmar har 
utbildat sig för ändamålet, 
säger Merja.

Ökat medlemsantal
Ale GK kan också konstatera 
att medlemsantalet har ökat 
det senaste året, en trend som 
man hoppas ska fortsätta.

– Det gäller att vi är fram-
synta och lyhörda. Varje 
torsdag, med start i förra 
veckan, erbjuder vi prova på-
kvällar för dem som vill testa 

på att spela golf. Vi försöker 
också ordna aktiviteter som 
inte bara har med golf att 
göra. Tipspromenaderna är 
ett sådant exempel, som åter-
kommer senare i höst, säger 
Merja Forsäng.

När det gäller själva täv-
lingsspelandet noterar vi 
att Ale GK hamnade på en 
13:e plats i årets Lag-SM, 
som avgjordes i Barsebäck i 
mitten av juli. 

– Det innebär att vi får 
spela Lag-SM även nästa år, 
säger Thomas Lundström.

Årets Klubbmästerskap 
avgjordes förra helgen. Seg-
rade gjorde Jonathan Ahrn-
berg från Nödinge.

– Av aktiviteter som är på 
gång kan nämnas Thorskogs 
Slott Invitational som avgörs 
lördagen den 31 augusti. Det 
är en tvåmanna scramble-
tävling med en Turkietresa 
i första pris samt övernatt-
ningspaket på det vackra 
slottet. Ett 60-tal par har 
redan anmält sig och gränsen 
går vid 72, förklarar Thomas 
Lundström.

– Tilläggas bör också att 
vi planerar för den traditio-
nella sponsorsresan. Datu-
met är satt till fredagen den 
6 september och som alltid 
är resmålet hemligt, avslutar 
Thomas Lundström.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Solsken och vackert sommarväder har inneburit en ökad tillströmning av greenfeegäster 
till Ale GK. Thomas Lundström och Merja Forsäng hoppas att intresset ska hålla i sig under 
hösten.

– Fler greenfeegäster än de senaste åren

Rusning till
Ale GK i sommar

Hej, blir du trött av allt 
skitsnack på jobbet?
Det är lätt att känna sig utanför om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund


