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Insänt

Nu har vi Bravo fryst hundmat. Nu har vi Bravo fryst hundmat.

Matbar höj 
& sänkbar
1,75 liter

TuggrulleTuggrulle
10-Pack 25cm10-Pack 25cm 
Max 2st fp/kundMax 2st fp/kund

MarkskruvMarkskruv

VattenflaskaVattenfl aska 
portabelportabel

UteburUtebur
till kanintill kanin 
fler modeller finnsfl er modeller fi nns

Stor klösrea på allaStor klösrea på alla 
möbler. Vi ska göramöbler. Vi ska göra 
plats för nya modeller.plats för nya modeller.

Millennium IVMillennium IV

PlaqueOffPlaqueOff

995:-

995:-
Ord. 1495:-

Azoo Ale TorgAzoo Ale Torg
Tel. 0303-22 90 60Tel. 0303-22 90 60

ÖppetÖppet
Vard 10-19, Lörd 10-15Vard 10-19, Lörd 10-15

39,50:-
Ord. 89:-

NU 20:-
Ord. 39,50:-

Sera vipanSera vipan
fiskfoder 100mlfi skfoder 100ml
Max 2st/kundMax 2st/kund 

19:-
Ord. 49:-

NU 39:-
Ord. 69:-

nu från

199:-
99:-

Ord. 149:- 

39,50:-
Ord. 60:- 

10-Pack Grisöron 
max 2 fp/kund 

59:-

Giftfria fästing-
halsband

Träna hundenTräna hunden 
med klickermed klicker
max 2st/kundmax 2st/kund

NU 10:-
Ord. 39:- 

Nyhet
Nyhet

Vi är mycket välsorterade på 
Royal Canin & Hills foder.

Ale Torg 0303-962 72

När du bestämt
dig för att måla...

Ord. pris 1.395:-

985:-985:-

”Grisen-i-säcken-försäkring”:
Provmåla en bit av huset innan du
bestämmer dig. 

Vi har gjort färg i över 100 år
men nästan bara till yrkesmålarna...

29:-29:- /st

NÖDINGE. Hanna Sten-
borg, Elina Mathiasson, 
Hanna Svensson, The-
rese Madsen Granat 
och Malin Andersson 
har gjort en annorlunda 
resa.

Med sitt utbildnings-
företag, Weekendkit har 
de tagit sig från Ale till 
Göteborg och vidare 
till den nationella UF-
mässan i Stockholm.

Där slutar dock resan 
som framgångsrika 
företagare, nu väntar 
snart andra utmaningar 
på högskola eller i det 
verkliga arbetslivet.

UF-företaget Weekendkit 
har rönt stor framgång med 
sin komprimerade necessär, 
som innehåller lagom mycket 
vätska för att få följa med på 
hela resan utan att bli stoppad 
av till exempel flygplatsernas 
säkerhetsvakter. På den regi-
onala UF-mässan på Svens-
ka mässan i Göteborg utsågs 
Weekendkit till tredje bästa 
företag och de fem tjejerna 
var därmed kvalificerade till 
Stockholm. Där arrangera-
des den årliga nationella UF-
mässan och Sveriges främsta 
UF-företag visade upp sina 
idéer.

– Nivån blir bara bättre 
och bättre. Presentationerna, 
montrarna och idéerna håller 
mycket hög klass rätt igenom, 
säger Roy Jörgensen, rektor i 
Ale gymnasium och medlem i 
UF-styrelsen.

Weekendkit från Ale gym-
nasium tävlade bara i ”Bästa 
monter”, men denna gång 
fick de inte sola sig i glansen.

– Det gör ingenting. Vi 
visste att alla skulle vara väl-
digt seriösa och det var en upp-
levelse bara att få vara med. 
Resan och hela tiden med vårt 
UF-företag blir ett minne för 
livet, säger Hanna Stenborg, 
vd för Weekendkit.

Sponsrade
För att bekosta resan till 
Stockholm fick företaget söka 
sponsorer. Även detta upp-
drag slutade i dur. Alebyg-
gen, Ale Utveckling, Swed-
bank, Ica Kvantum på Ale 
Torg och Ale gymnasium såg 
till att företagets reskassa dry-

gades ut.
– Det är bara positivt att få 

vara med och sponsra fram-
gångsrika UF-företag. Det 
var ett par år sedan sist, kon-
staterade Alebyggens vd 
Lars-Ove Hellman när han 
överlämnade 1500 kronor i 
ett belöningsstipendie för ett 
väl utfört arbete.

Någon framtid finns det 
emellertid inte för UF-fö-
retaget. Tjejerna har andra 
planer. Weekendkit sålde 
knappt hundra necessärer 
och gjorde en vinst på 4 600 
kronor.

UF-företag belönades

FÖRETAGARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vd-möte. Alebyggens vd Lars-Ove Hellman överlämnade ett 
belöningsstipendie på 1500 kronor till Hanna Stenborg, vd för 
UF-företaget Weekendkit. Pengarna kom väl till pass när tje-
jerna skulle resa till Stockholm för den nationella mässan. På 
bilden ses också Stina-Kajsa Melin, ny ordförande för Alebyg-
gen.


