
SURTE. Ales närings-
livsråd inspirerades i 
måndags av Kenneth 
Agerholm.

Till sin profession är 
han egentligen jazzmu-
siker som reser jorden 
runt.

– Men jag har upp-
täckt att musiken och 
konsten kan göra stor 
nytta för kreativiteten 
i små och stora organi-
sationer, säger Kenneth 
inför föredraget.

Det blev en workshop att 
minnas för Ales näringslivs-
råd. Det är knappast varje 
dag en jazzmusiker försöker 
leda processen och dansken 
Kenneth Agerholm använ-
de fl er roliga knep för att få 
grupper att slappna av och 
hitta nya perspektiv. Bland 
annat fi ck deltagarna teckna 
av varandra under en impro-
viserad övning. Det lockade 
om inte annat fram många 
goda skratt.

– Mitt syfte är att påminna 
människor om att det är okej 
att misslyckas, att inte be-
härska allt perfekt, men ändå 
våga ta steget och utmana, 
säger Kenneth.

Han leder idag många 
processer i stora som små 

privata företag samt organi-
sationer i offentlig sektor.

– Vägen till framgång går 
genom dialog och vi måste 
bli bättre på att använda var-
andras färdigheter. En politi-
ker mår bra av att prata med 
en företagare och tvärtom. 
En hantverkare har myck-
et att lära av en kommunal 
tjänsteman och en konstnär 
kan ofta inspirera och bidra 
till kreativitet, menar Ken-
neth Agerholm.

Syftet med måndagens 
workshop för Ales närings-
livsråd var att sätta igång 
lite nya kreativa tankebanor 
kring till exempel hur nä-
ringslivsklimatet kan fortsät-
ta utvecklas.

– Var står vi idag? Vad 

händer om vi blir 100% 
bättre? Vad får det för effekt? 
ville Kenneth Agerholm att 
deltagarna funderade över.
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i Länsförsäkringar 

Övriga renoveringsbehov?
Vi utför även snickeriarbeten. Vi hjälper er 
gärna med t. ex. golv-och parkettläggning, 
nya garderober. Även kakel- och 
klinkersättning mm.

Halva arbetskostnaden med ROT
ROT-avdraget gör det billigare för privatpersoner att 

anlita en seriös målerifi rma. Efter avslutat 
arbete drar vi av 50% av arbets-

kostnaden på fakturan.

Nymålat och tapetserat 
-familjens bästa julklapp!

Passa på nu innan jul och gör det lite 

extra mysigt hemma! Fräscha upp 

vardagsrummet, sovrummet eller 

kanske köket? Vi bjuder på läckra 

papperstapeter från Borosan. 

Massor av tapeter att välja bland.

Det är faktiskt billigare än du tror!

Tapeterna bjuder vi på!

Sovrum  3900:-
Vardagsrum 5900:-

Prisexempel tapetsering
och målning av:

DELBETALA GÄRNA!

Pris inkl. material- och arbetskostnad
och ROT-avdrag.

Önskelistan

Klas Camilla

Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com

Missa inte
Ballonglördag

den 4 oktober
Nu även med  

Ballongloppet
Två längder/banor 1,6 km och 5 km. Man kan gå, jogga 

eller springa. Fina priser och godispåse till barnen. 
Anmälan sker på plats. Mer info i nästa veckas annons.

Jazzmusiker inspirerade 
Ales näringslivsråd

Alf Granqvist, en av medlemmarna i Ales näringslivsråd, beundrade kollegornas tecknade portträtt.

Kenneth Agerholm är föredragshållare, processledare, men också 
professionell jazzmusiker.


