
KROKHOLMEN. 25 del-
tagare från nio natio-
ner.

En av dem reste från 
Beijing för att få vara 
med.

Utbildningen Morgon-
dagens entreprenörer i 
nya Europa har blivit en 
attraktion, som dess-
utom har framtiden för 
sig och snart kanske 
går på export till andra 
länder.

Tillsammans med Oxford 
Brookes University tog Ale 
kommun år 2001 initiati-
vet till en entreprenörsut-
bildning riktad åt ungdo-
mar från vänorterna. Åtta 
år senare kommer deltagar-
na från nio olika länder och 
nu diskukteras att etablera ut-
bildningskonceptet på andra 
platser i Europa. I samband 
med årets genomförande ar-
rangerades ett möte med re-
presentanter från skolor och 
universitet i åtta andra euro-
peiska länder.

– I maj går vi vidare med 
ett tvådagarsseminarium som 
SIDA kommer att finansiera. 
Målet är att få fler länder att 
genomföra Morgondagens 
entreprenörer enligt Ale-mo-
dellen. I år var det sju elever, 
varav tre från Ale gymnasi-
um, som fick chansen att gå 
utbildningen. Om fler länder 
bestämmer sig för att genom-
föra kursen utökas möjlighe-
terna för ungdomar att ta 
del av utbildningen. Vi har 
ett koncept och en idé som 
vi vet fungerar när det gäller 
att lära sig att tänka mer krea-
tivt, säger projektledare Kjell 
Lundgren.

Genom att utöka Morgon-
dagens entreprenörer till att 
omfatta fler länder ökar också 

möjligheten att få EU-stöd.
Den åttonde upplagan 

av den kreativa utbildning-
en under ledning av profes-
sor, Roger Mumby-Croft 
från Warwick university, blev 
återigen en succé. Det enda 
som möjligen inte var till be-
låtenhet var vädret.

Fantastisk segling
– Men vi fick en fantastisk 
segling som avslutning på 
en lärorik vecka, konstaterar 
Anders Helsing, Göteborgs-
regionens representant.

Utbildningen förlades likt 
de senaste åren till lägergår-
den på Krokholmen norr om 
Marstrand. Här fick delta-
garna lära känna varandra 
och genomföra ett omfattan-
de projektarbete. Uppgiften 
var som vanligt att kläcka en 
ny affärsidé. Denna gång var 
de inte begränsade till Krok-
holmen, utan hela västkusten 
fanns till förfogande. Under 
utbildningens mittskede, 
då affärsidéerna haglade på 
Krokholmen, fick deltagar-
na nödvändig hjälp. Från 
Eka Chemicals kom Stefan 
Malmsten. Han höll ett fö-
redrag om konsten att vara 
entreprenör på ett stort fö-

retag. En inspirerande före-
läsning följdes upp med en 
frågestund.

– Entreprenörskap hand-
lar om att ifrågasätta, att våga 
tänka i nya banor. Kan vi göra 
det här på något annat sätt, 
även om vi har gjort det fram-
gångsrikt i många år? förkla-
rar Malmsten.

På fredagskvällen, efter  
fem intensiva dagar, fick 
grupperna redovisa sina idéer. 
Presentationen skedde på 
Göteborgsregionens kontor 
i Gårda och blev ett utmärkt 
bevis på just kreativt tänkan-
de. En av grupperna fick ett 

särskilt omnämnande.
– Vi gillar idén ”Dock to 

dock” (hamn till hamn). Att 
sälja och leverera ekologiskt 
framställd mat ligger i tiden 
och skulle kunna fungera i 
skärgården, särskilt under 
sommarhalvåret då många 
flyttar ut till sina sommar-
hus. Affärsplanen är seri-
öst beräknad och ni har tagit 
med detaljer som vi inte ens 
själva hade tänkt på, berömde 
Roger Mumby-Croft.
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GÖTEBORG. – Jag har 
inte ångrat mig en 
minut, inte en enda 
sekund.

Detlir Elezi, 19, flög 
från Beijing för att vara 
med i Unga entrepre-
nörer.

En vecka senare 
flög han tillbaka till 
OS-staden igen, men 
då med ett nätverk av 
vänner från åtta euro-
peiska länder.

Detlir Elezi var en av 25 del-
tagare i Unga entreprenörer 
i nya Europa. Hans bakgrund 
och väg till utbildningen 
skiljde sig en aning från övri-
gas. Detlir är född i Albanien, 
men flyttade tidigt till Beijing 
där han är uppväxt. Föräld-
rarna tyckte att engelska var 
en nödvändig kunskap för att 
klara sig i livet och valet av 
skola har skett omsorgsfullt. 
Detlir började förra året i den 

ansedda skolan Warwick uni-
versity i England. Här propa-
geras flitigt vikten om entre-
prenörskap och förmågan att 
tänka annorlunda. Utbild-
ningen på Krokholmen som 
Warwick marknadsför på 
skolan lockade.

– Jag har alltid varit intres-
serad av nordeuropa och sär-
skilt av Sverige. Ni ska vara 
väldigt lugna och begåvade. 
Jag blev väldigt glad när min 
ansökan och tester för att få 

gå utbildningen godkändes. 
Att jag tvingas åka fram och 
tillbaka till Beijing gör inget. 
Det här har varit en av de 
bästa veckorna i mitt liv, be-
rättar Detlir för Alekurirens 
utsände.

Vad är det som gör den 
här utbildningen så bra?

– Kombinationen av 
allvar och humor. Uppgiften 
var seriös och engageran-
de. Dessutom är det kul att 
komma till en plats där ingen 

känner någon, utan alla måste 
skapa nya kontakter. Jag har 
fått ett helt nytt nätverk med 
personer från stora delar av 
Europa.

Även de svenska deltagar-
na var väldigt nöjda. Från 
Ale gymnasium kom bland 
andra Madeleine Kander-
holm, 18. Hon berömmer 

lärarna och ser utbildningen 
som mycket lärorik, men det 
bestående minnet är något 
annat.

– Gemenskapen. Det 
blev en otrolig sammanhåll-
ning, inte bara med några få, 
utan du lärde känna alla på 
bara några dagar. Personli-
gen känner jag att min eng-

elska har utvecklats enormt. 
Krokholmen var en suverän 
plats och även om vädret inte 
var det bästa har jag mängder 
av positiva minnen. Dessut-
om så hade vi ju faktiskt en 
bastu…

Morgondagens entreprenörer utvecklas vidare
– Alemodellen kan gå på export
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Supernöjda deltagare 
även i år

Madeleine Kanderholm från Ale gymnasium var mycket nöjd.

Detlir Elezi hade många givande diskussioner med professor, Roger Mumby-Croft.

Grupparbete. I internationella tvärgrupper delas deltagarna in för att under fem dagar kläcka affärsidéer. Den här gruppen 
utvecklade en affärsidé om att sälja och leverera ekologisk mat till skärgårdsborna. Idén föll lärarna i smaken.

Stefan Malmsten från Eka 
Chemicals föreläste för mor-
gondagens entreprenörer.

Hyllade. För att vara kreativ krävs god och näringsrik mat. 
På den punkten råder inga problem. I köket härskar från vän-
ster Linda Samuelsson, Christina Magnusson-Wallöe och 
Tomas Nilsson. 
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