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Stora idéer för en bättre världn bättre värld

velopment. För tredje året i 
rad har han rest från England 
för att undervisa ungdomarna 
på Krokholmen. 

– Praktik är oerhört viktigt 
när man förbereder sig för ar-
betslivet. Det handlar mycket 
om att bygga upp självförtro-
endet för att klara av de utma-
ningar man ställs inför. 

Inspirerande föreläsning
Ett uppskattat inslag under 
onsdagen var entreprenören 
Christian Kjellbergs före-
läsning. Hans positiva anda 
och sprudlande energi gjorde 
intryck på såväl deltagare 
som lärare. Han driver fram-
gångsrikt företaget Nordisk 
rörmärkning i Älvängen, och 
hans främsta råd till deltagar-

na var att lägga fokus på en 
bra affärsidé. 

– Även om jag utökat verk-
samheten för att tillgo-
dose kundernas krav så 
är det rörmärkning och 
uppmärkning som vi är 
specialiserade på. Man 
ska också komma ihåg att 
produkten i sig inte be-
höver vara så stor, för ofta 
lönar det sig mer att satsa 
på mindre lösningar och 
unika detaljer.

Under föreläsningen 
framhöll han också vikten 
av att vårda sina relationer 
till kunder och leverantö-
rer. 

Han delar Nicolette Mi-
chels uppfattning om att 
varje anställd är en egen en-

treprenör. 
– Det är viktigt att alla 

känner sig delaktiga och kan 
utvecklas inom sina roller. Vi 

är ett litet företag med fem 
duktiga anställda. Vi är ett 

gott gäng och ännu finns 
det inga planer på att ex-
pandera. Det finns många 
fördelar med att ha ett litet 
företag.

Han tipsade också elever-
na om att det är viktigt att 
ha någon att bolla sina idéer 
med.

– Det kan till exempel vara 
en god vän som man känner 
förtroende för och som kan 
komma med nya infallsvink-
lar.

Eleverna lyssnade fokuse-
rat och fick med sig många 
användbara tips och råd. 

– Det viktigaste som jag 
lärde mig av Christian var 
att fokusera på affärsidén 

och inte sväva ut för mycket, 
sa Jonathan Jensen från Ale 
efter föreläsningen.

Innan deltagarna skiljdes 
åt efter en minst sagt min-
nesvärd vecka, fick de i fre-
dags chansen att redovisa sina 
affärsidéer inför publik på Ale 
gymnasium. Bland åhörarna 
fanns bland andra några av 
Ale kommuns ledande poli-
tiker. 

Utbildningen Unga entre-
prenörer är slut för i år och i 
resväskan hem packar delta-
garna med sig alla nya intryck 
de tar med sig från veckan 
som gått. 

En bil med uppladdningsbara batterier var en av idéerna. David Cartwright var imponerad av elevernas energi. En uppskattad aktivitet var "towergame".

Nicolette Michels hjälpte till med nya infallsvinklar. Praktikplatser i Helsingfors var denna gruppens idé. Christian Kjellberg gav värdefulla tips till grupperna.

Bilden av den typiska entreprenören håller på att ändras.
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