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GÖTEBORG. Initiativri-
kedomen spirar bland 
Ales ungdomar. 

På den årliga mässan 
för ung företagsamhet, 
som hölls i Göteborg 
förra fredagen, var nio 
av affärsidéerna från 
Ale gymnasium. 

Företaget Weekendkit 
rönte framgång genom 
att kvalificera sig till 
riksfinalen i Stockholm.

Våga vara egen-mässan hålls 
varje år och är finalen på ett 
projektarbete som genom-
förs på 35 gymnasieskolor i 
göteborgsregionen. I år ställ-
de omkring 600 elever ut 177 
olika affärsidéer på Svens-
ka mässan. Tillsammans med 
fyra klasskamrater från Ale 
gymnasium deltog Hanna 
Stenborg med företaget 
Weekendkit.
 – Vi erbjuder de nödvändi-
gaste hygienartiklarna i en 
liten smidig necessär, berät-
tar Hanna. I necessären finns 
bland annat schampo, balsam, 
tandborste och tandkräm.

Tjejerna bakom företaget 
kom på idén tillsammans och 
arbetet har sträckt sig över 
flera olika ämnen i skolan.

– Till exempel företagseko-
nomi, svenska, datakunskap 
och redovisning. Det har varit 
hårt jobb i ett år men nu när 
vi ser resultatet är det jättekul, 
säger Hanna Stenborg. 

Vidare till Stockholm
Alla utställare har chans att 
gå vidare till den nationella 
mässan i Stockholm, genom 
att tävla i olika kategorier 
såsom bästa företag och bästa 
monter. Weekendkit fick 
tredjepriset för bästa företag 
och får åka till huvudstaden i 
maj och vara med i den natio-
nella tävlingen. Gör man bra 

ifrån sig där kan man få åka till 
Europafinalen i Berlin.

– Det var oväntat men 
väldigt roligt, säger Hanna 
Stenborg. Vi kommer åka till 
Stockholm mest för att ha kul 
men göra vårt bästa för att 
komma till Berlin.

Även Ale-eleven Marcus 
Ullman hade en framgångs-
rik dag på mässan. Bland 99 
ungdomar som tävlade i ka-
tegorin bästa säljare kom han 
på tredje plats.

Ett annat företag från Ale 
gymnasium var Säkert UF 
som sålde en självförsvars-
sprej som inte är lika farlig 
som pepparsprej eller tårgas. 
Sprejburkarna är sponsrade 
av ett företag som säljer sä-
kerhetsprodukter.

Sprej som förblindar
– Vår sprej förblindar tillfäl-
ligt och sprutar en röd färg 
som sitter kvar i upp till två 
veckor, säger Jennie Bernts-
son.

Även Säkert har fem tjejer 
som upphovsmän. De valde 
att sälja sprejen eftersom våld 
mot kvinnor ökar och det är 

många tjejer som känner sig 
osäkra när de går ut kvälls-
tid.

– Jag känner mig otrygg, 
säger Jennie Berntsson. Jag 
bor i Nödinge och går inte 
gärna ensam på kvällen.

Våga vara egen-mässan 
arrangeras av den ideella för-
eningen Ung företagsamhet 
(UF). Det är föreningen som 
driver projektarbetet där elev-
erna får praktisk erfarenhet av 
att skapa en fungerande verk-
samhet från en affärsidé. 

– Jag vet inte om jag 
kommer fortsätta inom egen-
företagande efter gymnasiet, 
men jag sysslar gärna med 

försäljning. Det här projek-
tet har varit mycket lärorikt, 
säger Hanna Stenborg.

Weekendkit UF heter företaget från Ale gymnasium som knep utmärkelsen som tredje bästa UF-företag på Svenska Mässan i 
Göteborg. Hanna Stenborg, Elina Mathiasson, Malin Andersson, Therese Madsen Granat och Hanna Svensson.
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NU ÖPPNAR 
AC & BILREPARATION
I Älvängen (Älvvägen 13)
i södra Industriområdet.
(Sväng ner vid Jysk,
tag höger innan
järnvägsspåret, 
fortsätt förbi 
EU-Bildelar).

REPARATIONER PÅ 
ALLA BILMODELLER!

Alltid 2 års garanti!
I samarbete med

Renova & Svensk däckåtervinning - för en bättre miljö

0303-74 99 55
Markus Pasi

Öppet mån-fred 08.00-17.00
lunch kl 12.00-13.00

- Vi torkar blommor och sätter ihop själva, berättade Emma 
Schandorff och Sofie Bergman.

UF-FÖRETAG FRÅN 
ALE GYMNASIUM

Be beautiful
Big Pocket UF
Casanova UF
Eshavou UF
La fleur Design UF
Plocket UF
Säkert UF
TrainIT UF 
Weekendkit UF

Göteborg, Stockholm, Berlin...
UF-företaget Weekendkit 
från Ale på frammarsch

Sarah Karlsson, Jennie Berntsson och Jennie Säverhag har 
reagerat på det ökade våldet mot kvinnor och sålde en själv-
försvarssprej.

PÅ SVENSKA MÄSSAN
Åsa Kristiansson

åsa@alekuriren.se

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se


