
Wallumni

- Anders Walls stiftelses stipendienätverk

De unga entreprenörerna!

Kenneth Alness 58år!!!!



Vad är Wallumni?
• Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga 

begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, landsbygdsutveckling, ung 
företagsamhet, internationella studier samt musik. 

• Anders Wall säger själv : ”Jag hade inte blivit den jag är idag om jag 
inte hade haft människor som stöttat och uppmuntrat mig i min 
ungdom… ” ”Jag vet av egen erfarenhet hur viktigt det är med 
uppmuntran. ” ”Därför kan jag inte tänka mig något bättre sätt att 
fira min födelsedag än att dela ut stipendier till unga talanger i 
början av sin karriär. ” ”Vi kommer alla att ha glädje av att 
de lyckas. ”

• Wallumni är det exklusiva och livfulla nätverk som består av samtliga stipendiater 
inom alla områden, idag ca 360 st.

• Wallumnis stipendiater verkar inom olika discipliner, men alla har på något sätt utmärkt 
sig inom sitt särskilda område och gjort det i en anda av entreprenörskap och kreativt 
tänkande.

• Wallumni är en del av Anders Walls Stiftelse och har sen aug 2014 en anställd som 
verksamhetsansvarig.



Wallumni är ett nätverk där medlemmarna stöttar varandra i att 
uppnå sin fulla potential, både personligt och professionellt. 

Det gör vi genom att:
• dela inspiration, kunskap och gemenskap samt uppmuntrar andan 

av att Pay it Forward, så som Anders Wall valt att göra.
• uppmuntra samarbete och fusioner utöver det vanliga.
• erbjuda olika mötesformer och mötesplatser utifrån våra 

medlemmars olika behov och intressen.
• vara ett strukturerat och lättillgängligt nätverk.
• ständigt tillföra personligt och professionellt värde.
• sträva efter att bidra till en positiv samhällsutveckling.
• verka för en trygg och generös gemenskap.

Wallumnis vision



Vad gör Wallumni?

• Wallumniträff 10 mars. Sker i samband med Anders Walls Stiftelsers stipendieutdelning. 
Genom åren har vi besökt olika företag och institutioner och bjudit in många föreläsare. T ex 
har vi varit på Kungliga Operan, Slottet och H&M. 

• Wallumni Bowling Championship. Traditionell Wallumniträff 9 mars med bowlingturnering, 
samt middag.

• Wallumni Challenge Cup. I juli träffas Wallumner med familjer en helg för ett sommaräventyr 
för alla åldrar.

• Wallumniträff i samband med Anders Wall föreläsningen i Uppsala universitetsaula. 

• Wallumni julkonsert. I adventstid träffas vi tillsammans med våra familjer för julkonsert av 
och för Wallumner i Västerlövsta kyrka.

• Wallumni-luncher och Wallumni-after work runt om i nätverket, för informellt umgänge och 
utbyte.

• Wallumni Give. Nystartat projekt inom Wallumni, som ett sätt för oss som fått ta emot något 
så generöst, att också ge vidare till andra. Uppmuntrar både enskilda och gemensamma 
initiativ till förmån för olika välgörande ändamål.

• Wallumni-resor. Vi har genom åren gjort uppskattade studieresor till bl a London,     
Helsingfors och Riga, samt även inom Sverige.



Wallumni Challenge Cup i Halmstad, 
Anders Walls stiftelsers stipendieutdelning och 

Julkonsert med Divine i Västerlövsta kyrka.



Vad sysslar landsbygdstipendiater med?

Fastighetsförvaltning IT konsulter
Mekanisk tillverkning Försäljning - Sport och fritid 
Skogsskötsel Jord och skogsbruk
Energi Växtskydd
- Vind Växtnäring
- Flis Teknik konsult
- Biogas Utbildning
- RME Ädelstenar
- Sol Livsmedel
Event Trädgård
- Golf
- Fiske

- Restaurang EGNA INNOVATIONER!
- Mat Allt mellan himmel och jord!
-



14-åring!
Vad kännetecknar Wallstipendiater?
- Hittar på roliga saker
- Trevliga    
- Glada
- Vinnarskallar
- Kreativa  
- Lite knasiga

Vuxna!
Vad kännetecknar Wallstipendiater?
- Lättsamma - Socialt trevliga
- Glada  - Partynissar -
- Ambitiösa   -
- Ett himla driv   - Sitter inte stilla en minut
- Mer annat,  än jordbruk! - Synd.
- Kreativa - det bara sprutar idéer
- Engagerade - kan inte låta bli eller säga nej!
- Tävlingsmänniskor
- Mångsysslare
- Inget är omöjligt, måste testas
- Risk benägna 

Vad är det som inte förenar!
- Ämnes området - Allt mellan himmel och jord.
- Geografisk härkomst – Från alla väderstreck i Sverige.
- Utbildningsnivå – Från inte klara grundskola till 

doktorerat.



Hur stötta unga landsbygds-
entreprenörer?

• Visa uppskattning! Låt dom synas!

• Skapa plattformar/nätverk/ för unga kreativa 
personer. Mentor och bollplanks funktion!

• Fokus på karaktär, inte ämnesområde eller 
utbildningsnivå.

• Skapa resurser samt enkla rutiner för nätverken.

• Riskkapital med långsiktighet.
– Landsbygdentreprenörer är mer relation och 
imperiebyggare än klippare!!



TACK! 


