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Iden som get nya jobb
Alternativ akademi vann idetävling

Han har

märkt suget
efter mötes
platser för
kreativa

människor

STOCKHOLM:

Jtirgen Wahlström
från Göteborg och
hans K2-projekt blev
en av vinnarna i den
nordiska idetävling
som utlystes i våras i
syfte att uppmuntra
bra ideer som kan ge
nerera nya jobb.

AV ANDREAS ALTERMANN

- Att vårt projekt har vunnit ser
jag som en uppmaning till poli
tiker och näringsliv att nu ge

sitt stöd till K2, säger arkitekten
Jiirgen \Vahlström.

I går avgjordes den ideella
föreningen Generators nordis
ka idetäviing, anordnad för att
få fram framtidens jobb bland
annat med stöd av Nordiska mi
nisterrådet och Göteborgs och
Bohusläns landstings länsar
betsnämnd.

Akademi i
ekologiskt hus

Vinnarprojektet K2 är en al
ternativ akademi som ska in
rymmas i ett ekologiskt byggt
hus, någonstans i Göteborg.

Här ska skapas en gränsö
verskridande mötesplats som
symbol för nyfikenhet, enga-

gemang och nytänkande.
Avsikten är att ge utrymme

för det nytänkande som be
hövs i övergång-
en från industri
samhälle till in
formationssam
hälle. Här ska
forskare, före
ningar och poli
tiker kunna mö
tas på ett nytt
sätt, liksom kul
tur och närings
liv, för att skapa
nya sorters nät-
verk.

Jiirgen Wahlström har haft
hjälp i sitt idearbete av Anders
T Carlsson, ordförande i Tid-

skriftsverkstaden, Torbjörn
Steijner, vetenskapsteoretiker,
Göran Thalen, advokat, samt

arkitekten Rune
Elofsson.

- Det är viktigt
att poängtera att
vi är en grupp
som vunnit. Jag
är den som får ta
emot priset, men
det är gruppen
som ligger bak
om det, säger
Wahlström.

Lars Linde. in
novationsmäklare i Göteborg,
har suttit med i juryn som tagit
fram pristagarna. Han har tidi
gare märkt det enorma suget
efter sådana här mötesplatser
för kreativa människor i Göte
borg.

- Det är viktig1 att en innova
tör inte lämnas ensam med sin
ide. Väldigt ofta behövs det
både en entreprenör och en
mentor för att det ska bli något
av även bra ideer, säger Lars
Linde.

Nyckeln
till kaos

Vinnarna i Generators ide
tävling kommer nu att få
50 000 kronor.

I danska Århus får de en
kurs i projektledning. Kursen
kallas Nyckeln till kaos, och är
inspirerad av den treåriga ka
ospilotutbildningen.

En nyckelroll har olika for
mer av mentorskap som utpro
vats här, för att stärka projek
ten men också utveckla pro
jektledaren personligen.

Sysselsättning
i hela Norden

Generators idetävling spons
ras i huvudsak av Nordiska
ministerrådet och Göteborgs
och Bohusläns länsarbets
nämnd samt arbetsmarknads
departementet.

Tanken är att få fram nya
ideer som kan skapa syssel
sättning i alla de nordiska län
derna. Det är två vinnare från
varje nordiskt land som nu får
chansen att mötas i Århus.

I Schweiz har man erfaren
het av liknande idetävlingar.
Av 600 tävlingsbidrag där har
det i dag blivit 60 företag, med
över tusen anställda.
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Idespruta. Jilrgen Wahlström vill sätta fart på alla göteborgares ideer
i den nya alternativa alwdemin K2. T h Lars Linde, göteborgare i tävlingsjuryn.


