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TVÄTTMASKIN WAQ28492SN/104250

Tar effektivt bort de 
svåraste fl äckarna
Energiklass: A+++. Kapacitet: 8 kg. 
Årsförbrukning: 175 kWh, 8700 l. 
Centrifugeringsklass: B. Max centrifugering: 
1400 v/min. Ljudnivå tvätt: 51 dB. Ljudnivå 
centrifugering: 73 dB. H/B/D: 848/598/550.
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ORD. PRIS 5.995:-

3.995:-
SPARA 2.000:-

ORD. PRIS 6.495:-

4.495:-
SPARA 2.000:- STEKPANNA REVELATION/104171

Visar optimal 
stektemperatur 
• Ø 28 CM

SPIS SK6554/104426

För stora hushåll
Energiklass: A. Energiförbrukning: 0,91 kWh (varmluft: 0,89 kWh). 
Ugnsvolym: Stor, 74 l. H/B/D: 900/596/600. Spänning: 400 V.
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Erbjudandena gäller så långt lagret räcker eller längst t o m 30/11 2013. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning. 

ALE. Med stöd av SIDA 
genomför Ale kommun 
sin entreprenörsutbild-
ning YEE i Botswana 
första veckan i decem-
ber.

För fyra förväntans-
fulla Aleungdomar 
väntar inte bara nya 
kunskaper och erfaren-
heter, utan också ett 
äventyr i en helt främ-
mande miljö.

– Det är tveklöst värl-
dens chans och jag har 
fortfarande svårt att 
tro att det är sant. Tänk 
att vi ska till Afrika, 
säger en av deltagarna, 
Philippa Karlsson, 17, 
från Surte. 

Hon sätter sig på planet till 
Botswana torsdagen den 28 

november tillsammans med 
Emma Luukinen, Fredrik 
Duvet och Josefin Carl-
bom. Via London, Johan-
nesburg och Maun har de 
en resa från dörren hemma 
till dörren i byn där utbild-
ningen ska arrangeras på 26 
timmar att se fram emot. 
Fyra ungdomar från Ale har 
handplockats och kommer 
tillsammans med fyra delta-
gare från Namibia och tolv 
från Botswana vara de som 
under den engelska profes-
sorn Roger Mumby Croft 
och Ales egen entreprenörs-
lärare, Dennis Larsen, får 
lära sig se möjligheter istället 
för hinder, lösningar istället 
för problem.

– Initiativet kommer 
från Ghanzis egna företrä-
dare. De fick nys om vårt 
utbildningskoncept och våra 

tankar kring ungdomar och 
entreprenörskap i samband 
med ett besök i Vänersborg. 
Sedan har det rullat på och 
deras intresse har växt undan 
för undan. Det mynnade till 
slut i en ansökan till ICLD 
(internationellt centrum 
för lokal demokrati) som 
med SIDA-pengar valt att 
stötta att vi genomför YEE 
i Botswana två gånger, 2013 
och 2014. Dessutom ska ett 
utbyte mellan kommunled-
ningarna också genomföras. 
På den nivån är det väldigt 
ömsesidigt, vi har mycket att 
lära även av dem, säger pro-
jektledare Kjell Lundgren.

Han har själv varit på plats 
i Ghanzi och studerat platsen 
för utbildningen.

– De yttre förutsättning-
arna skiljer sig radikalt från 
hur vi har det. Vi kommer 
mer eller mindre att befinna 
oss mitt i vildmarken i en 
häftig natur med djur utanför 
hyddan. Det blir en stor upp-
levelse och ett äventyr i sig, 
men skälet till att vi åker dit 

är för att genomföra utbild-
ningen och våra deltagare 
ska förhoppningsvis bära 
med sig både kunskap och 
minnen för livet hem, säger 
Lundgren.

Förväntan
Lokaltidningen träffar de 
fyra Aleungdomarna över 
en fikastund i förra veckan. 
Caféet fylls snabbt med för-
väntan, drömmar och mar-
drömmar.

– Jag tycker det är så häf-
tigt att just jag ska få åka. Jag 
tänker mycket på den spän-
nande naturen, men också 
på otäcka spindlar, erkänner 
Fredrik Duvet som sökte 
utbildningen på Krokhol-
men i sommar – fast på grund 

av sommarjobb tvingades 
han tacka nej.

Utbildningen sker som 
vanligt på engelska, inget 
annat språk är tillåtet.

– Det känns lite nervöst, 
men det är ju lika för alla 
och när man väl kommer in i 
det brukar det lösa sig, säger 
Josefin Carlbom som fick 
förfrågan från kommunen 
efter sitt suveräna projektar-
bete som mynnade ut i ung-
domsboken ”Våga fråga”.

Deltagarna från Ale är 
förväntansfulla och har inte 
svårt att klä dem i ord.

– Resan, lära känna nya 
människor från andra kultu-
rer, samarbeta med personer 
du aldrig träffat tidigare och 
bo i bushen, kommer säkert 

bidra till att man utvecklas 
som människa, menar Emma 
Luukinen.

På frågan om vad de vet 
om Botswana idag blir svaren 
fåordiga. De är överens om 
att det ligger i Sydafrika, har 
gott om diamanter och vilda 
djur.

– Men mamma har mer 
koll än jag själv, erkänner 
Josefin.

Resfebern har inte infun-
nit sig än, men när väskan ska 
packas kommer de vara noga 
med ett par saker, myggme-
del, tandkräm, rena under-
kläder och solkräm.

– Och kameran förstås!
TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Entreprenörsutbildning på export
– Ale reser till Botswana

Fyra Aleungdomar reser till Botswana för att medverka i entreprenörsutbildningen YEA, 
young entrepreneurs in new Africa. Från vänster: Philippa Karlsson, Josefin Carlbom, Emma 
Luukinen och Fredrik Duvek.

DELTAGARNA
Emma Luukinen, 17, Bohus, lärlingsgymnasiet.
Fredrik Duvek, 19, Skepplanda, lärlingsymnasiet.
Josefin Carlbom, 19, Nol, tog studenten i våras och 
jobbar på Sportlife Nödinge.
Philippa Karlsson, 17, Surte, IHGR gymnasiet i 
Göteborg.
Från Ale medverkar också
Kjell Lundgren, projektledare
Dennis Larsen, lärare
Mats Berggren, teambuilder
Hedvig Olsson teamleader (tidigare kursdeltagare)

FAKTA YEE
YEE är det internationella namnet 
på Ale kommuns entreprenörsutbild-
ning, Young entrepreneurs in new 
Europe (Unga entreprenörer i Nya 
Europa). Konceptet testades första 
gången 2001 på ett skepp med 
deltagare från Ale och dess vän-
orter. Sedan dess har utbildningen 
genomförts på Krokholmen norr om 
Marstrand under en vecka i augusti. 
Utbildningens mål är att förmå ung-

domar att tänka kreativt och i nya 
banor, att vara lösningsorienterade 
istället för problemfokuserade. Med 
en internationell mix av deltagare 
skapas dessutom ett unikt mervärde. 
Utbildningen sker på engelska.  Vid 
två tillfällen har YEE genomförts i 
Moldavien, 2010 och 2012, med stöd 
av SIDA (ICLD). Den tredje exporten 
sker till provinsen Ghanzi i Botswana 
i Sydafrika.


