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Alltid något på gång
Han brinner för entreprenörskap och har bestämt sig för

att aldrig tacka nej när nya dörrar öppnar sig.
Dennis Larsens fi losofi  grundar sig mycket på att det ena leder till det andra.

Du är nyss hemkommen 
från utbildningen Unga 
entreprenörer – YEE i 
Moldavien där du höll i 
undervisningen. Du var 
själv elev på den allra 
första upplagan för 12 år 
sedan. Berätta om det.
– Jag gick i tvåan på gymna-
siet när jag sökte till kursen 
som då hette Morgonda-
gens entreprenörer. Vi var 
fyra, fem från varje land som 
var ute och seglade tillsam-
mans och efter det var jag 
helt frälst. Sedan 2004 har 
jag varit ”teamleader” och 
i två omgångar har jag och 
professor Roger-Mumby 
Croft hållit i undervis-
ningen tillsammans. 

Vad är det med konceptet 
som är så fängslande?
– Man lär sig nya saker sam-
tidigt som man kommer bort 
från skolsystemet. Det är inte 
så klassrumsbetingat, utan 
fokus ligger istället på att alla 
ska bidra. Det är lärorikt när 
man upptäcker att alla inte 
tänker på samma sätt. 

Vilka är dina upplevelser 
av Moldavien?
– I städerna finns många 
moderniteter, men ute på 
landsbygden där vi var, är 
det fattigt. Många lämnar 
landet och flyttar till Rumä-
nien, vilket gör att landets 
utveckling står still. Det är 
synd att det blir så, när man 
tappar tron på sitt eget land. 
Men jag har upplevt många 
roliga stunder under våra 
resor dit. Jag minns bland 
annat en gång när invånarna 
hade ordnat en byfest och vi 
stod och dansade mitt ute på 
en lerig väg. 

Vad har du jobbat med 
tidigare?
– Jag tänkte bli ekonom, 
men på ekonomihögskolan 
kände jag att jag inte bara 
ville sitta vid ett skrivbord 
hela dagarna. Efter utbild-
ningen testade jag därför 
lite olika saker, som rese-
ledare, seglade med Ostin-
diefararen, jobbade på lager 
och förskola. Sedan har jag 
även jobbat som skolansva-

rig projektledare inom UF 
(Ung företagsamhet) i tre år. 

Vad är det bästa med att 
jobba med ungdomar?
– Kreativiteten är hög när 
man är liten. Sedan samlar 
man på sig för mycket vanor. 
Det fina med ungdomar är 
att det fortfarande går att 
fånga upp den där kreativi-
teten igen. De har en snab-
bare dynamik än vuxna.

Har du ”hittat hem” nu 
i rollen som gymnasielä-
rare?
– Jag trivs väldigt bra med 
det jag gör, men jag har 
lovat mig själv att kommer 
det en chans så hoppar jag 
på. Mitt mål är att vara 
öppen eftersom slumpen 
avgör mycket och det ena 
leder till det andra.

Berätta något som folk 
inte visste om dig.
–Jag har byggt ett spelrum 
i min källare som jag inrett 
som en 8-bits Super Mario-
värld.    JOHANNA ROOS

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Dennis Larsen
Ålder: 29
Bor: Hus i Alvhem
Gör: Gymnasielärare på NTI-
gymnasiet
Intressen: Träning, resa, umgås 
med vännerna
Ogillar: Trångsynthet och ge-
tingar
Brinner för: Entreprenörskap
Drömresa: Australien

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

3:a med 
renoveringschans!

Välkommen till denna otroligt 
väldisponerade lägenhet högst upp i 
huset! Ett perfekt tillfälle för dig som vill 
sätta din egel prägel på boendet.
Bekvämt boende med hiss från markplan. 
Garageplats ingår i avgiften och följer med 
bostadsrätten. Bra och välskött förening. 
Tillfälle för villasäljaren? Välkommen på 
visning! Vån. 4/4, hiss. 77,9 kvm. 

Pris 1.950.000:- som utgångspris.
Avgift 4.580:-/mån.
Visas 13/10. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

5:a - Endast ett hus kvar!

Nu kan vi erbjuda denna nybyggda 
välplanerade villa i bostadsrättsform
med carport och varmförråd. Vackert 
belägen med uteplats & balkong i
sydvästläge. Bra och lugnt område med 
närhet till allt i Bohus och med
ca 19 min in till Göteborg. Välkommen 
på visning! 130 kvm. 

Pris 1.595.000:- som utgångspris. 
Avgift 6.453:-/mån. 
Ring för visning. 
Adress Skolvägen 31
Henrik Kjellberg  0727-316 360

Mycket gott skick med 
garage om 70 kvm!

Här har vi förmånen att få erbjuda denna 
otroligt väldisponerade villa i Surte. 
Här är mkt gjort såsom nya fönster och 
ny fasad. Låga driftskostnader genom 
bergvärme. Stor garagebyggnad om ca 
70 kvm. Perfekt för hobby/verksamhet/
förvaring. Underbart läge på höjden med
kort promenad till Surtesjön. Bra val för 
familjen! 

Pris 2.375.000:- som utgångspris.
Visas 13/10. 
Adress Herrgårdsvägen 19.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

1:a med sovalkov!

Snygg och ljus 1:a med ordentlig 
sovalkov i populära Guldringen i
Tynnered. En trappa upp, bra läge och 
stor balkong med kvällssol. Nära
till Frölunda Torg och havet. Bra 
kommunikationer. Låg avgift. Lugnt
område och en aktiv förening. Vån. 2/3. 
45 kvm. Avg. 2.520:- 

Pris 775.000:- som utgångspris.
Ring för visning 16/10. 
Adress Guldringen 12.
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