
NÖDINGE. Under sex 
veckor får ett 20-tal 
arbetslösa ungdomar 
chansen att lära sig 
tänka kreativt.

Bakom det unika 
utvecklingsprogram-
met står experter från 
Warwick University i 
England.

 – Jag känner redan 
att jag tänker i nya 
banor och ser nya möj-
ligheter, säger Jonas 
Brattlöf, en av delta-
garna i YUP.

Programmet YUP (Young 
unemployed people) bygger 
på samma metodik som Ale 
kommun baserat sin interna-
tionella entreprenörsutbild-
ning Unga entreprenörer i 
nya Europa. Målgruppen är 
i detta fall unga arbetslösa. 
Projektet startade med ett 
internat på Hotell Sjögården 
i Ellös och har nu fortsatt på 
hemmaplan i Ale. Deltagarna 
jobbar mycket i grupper och 
får brainstorma kring fram-
tida produkter och lösning-
ar på diverse olika problem.

– Vi är inte vana vid att få 
tänka så fritt, att inte behöva 
ta hänsyn till om det är re-
alistiskt eller ej. De vill att 
vi skriver ner allt innan vi 

börjar ifrågasätta idéerna. Att 
inte behöva bry sig om det är 
rätt eller fel, att det inte finns 
några givna svar gör det extra 
roligt. Du vågar mer och får 
bättre självförtroende, säger 
Anna Billingsdahl, en av 
deltagarna.

Profes-
sor Roger 
Mumby-
Croft från 
Warwick 
University 
tycker att Ale 
kommuns in-
itiativ är fö-
redömligt.

– Att lära sig tänka utan-
för ramarna är nyttigt för 
alla, men särskilt för de som 
av någon anledning har kört 
fast. Vi kan inte avgöra delta-
garnas öden, men vi kan rusta 
dem med självförtroende och 
motivera dem att se möjlig-
heter. Efter dessa sex veckor 
ska de förhoppningsvis ha fått 
mod och nya idéer kring hur 
de kan gå vidare, säger han.

Särskild satsning
Programmet genomförs av 
Ale kommun i nära samarbe-
te med Arbetsförmedlingen. 
Det är en del i Ale kommuns 
särskilda satsning på åtgär-
der för att minska effekterna 
av den höga ungdomsarbets-

lösheten.
– Vi hoppas att deltagar-

na fylls med framtidstro och 
tillit till både samhället och 
sin egen förmåga. Vi kommer 
att följa dem noga och finner 
vi att det här faller väl ut 

tvekar vi inte 
att genomfö-
ra det även 
till hösten, 
säger kom-
munstyrel-
sens ordfö-
rande, Jarl 
Karlsson 
(S).

De primä-
ra målen är att ge ungdomar-
na självförtroende och ett ut-
vecklat entreprenöriellt (kre-
ativt) tänkande.

Har fungerat
– Jag måste säga att för mig 
har det fungerat. På fritiden 
är jag ledare i Skepplanda 
BTK och jag märker där hur 
jag plötsligt ser nya sätt att 
lösa saker på. Det är annars 
lätt att bara fortsätta i samma 
spår, men nu ifrågasätter jag 
mer och försöker hitta nya 
vägar. Det är spännande och 
både Roger och David (Car-
twright) är otroligt inspire-
rande att lyssna på, säger 
Jonas Brattlöf.

Deltagarna vittnar också 

om att de får mycket allmän 
coachning om vägval och 
strategier för att nå sina 
drömmars mål.

Halvvägs in i programmet 
är betyget från deltagarna slå-
ende:

– När Kjell Lundgren pre-
senterade projektet lät det 
så bra att jag tvekade. Han 
måste ljuga eller skönmå-
la, tänkte jag. Nu vet jag att 
varje ord var sant och frågan 
är om det inte till och med 

är lite bättre än jag förväntat 
mig, avslutar Jonas Brattlöf.
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....men här föds kanske nya företagare
– Världsunik satsning för unga arbetslösa

FÖRETAGARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

David Cartwright i ett av många inspirerande föredrag.

Anna Billingsdahl, Tobias 
Tilly och Jonas Brattlöf är 
tre nöjda deltagare i YUP.

Efter dessa sex veckor 
ska de förhoppningsvis 

ha fått mod och nya 
idéer kring hur de kan gå 

vidare.
Roger Mumby-Croft

Telefon: 0303-24 61 80 

Bultgatan 40 i Kungälv

K YL A  PÅ  SO M M A R E N ! 
U N D E R H Å L L S VÄ R M E 

MED 10oC PÅ VINTERN!

Öppet: 08-17 mån-fre

www.klimatteknik.se

Bästa värmepumpen!

Kan även användas som AC

Bästa värmepumpen med 10
o C funktion!

Kan även användas som AC

Vårkampanj!
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BOSCH EHP 6.0 AA

16900 kr efter ROT-avdrag  

Standardinstallation* ingår  

(pris utan ROT 19400 kr)

1500 kr är avdraget från vårt 
ordinarie pris 20900 kr

Kampanjbesparing: 1500 kr

-  COP: 5,30   

- 6,0 kW maxeffekt   

- Extremt lågt ljud

-  Trygghetsförsäkring i 6 år ingår   

- 10
o
C funktion

* Ring eller se vår hemsida för information om standardinstallation

KLIMATTEKNIK

MITSUBISHI FD-25

16900 kr efter ROT-avdrag  

Standardinstallation* ingår  

(pris utan ROT 19400 kr)

500 kr är avdraget från vårt 
ordinarie pris 19900 kr.  
3 års extra trygghetsförsäkring, 
ordinarie pris 875 kr

Kampanjbesparing: 1375 kr

-  COP: 5,33   

- 6,3 kW maxeffekt   

- Extremt lågt ljud


