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NÖDINGE. Nu på 
måndag arrangeras det 
UF-mässa i Ale gymna-
sium.

Flaggish är att av 
företagen som kommer 
att finnas på plats för 
att marknadsföra sin 
affärsidé.

– Vi har valt att satsa 
på fasadflaggor. Vi 
vänder oss till support-
rar av GAIS, Örgryte 
och Blåvitt, men även 
till lokala idrottsfören-
ingar, affärer, restau-
ranger och företag som 
är intresserade av att 
köpa egen-designade 
flaggor, säger mark-
nadschef Therese Jig-
felt.

Flaggish UF startade upp i 
höstas och medlemmar i fö-
retaget är, förutom nämnda 
Therese Jigfelt, också Sofia 
Kumpumäki, försäljnings-
chef/vice vd, Rasmus Hall-

din, vd, Robin Carlsson, 
ekonomichef, och Jasmin 
Seferovic, inköpschef. Efter 
att ha arbetat intensivt med 
att ta fram en affärsidé och 
marknadsplan är de nu redo 
att gå in i själva försäljnings-
perioden.

Jobbat på fritiden
– Det tog sin lilla tid att 
komma igång. Vi har jobbat 
en del på vår fritid för att få 
alla bitar att falla på plats, 
säger Rasmus Halldin.

Produktidén födde The-
rese Jigfelts pappa. Han ville 
köpa en GAIS-flagga som fa-
sadflagga och på den vägen 
är det.

– Det som gör våra sup-
porterflaggor unika är att 
de kommer att vara husfa-
sadsflaggor. Människor ska 
kunna hänga en flagga från 
fasadstången och låta gran-
narna se deras stolthet vaja i 
vinden, säger Sofia Kumpu-
mäki och fortsätter:

– Vi har sökt tillstånd och 

fått klartecken från GAIS, 
ÖIS och IFK att ta fram fasad-
flaggor med deras emblem.

För att få fram ett startkap-
tital har Flaggish sålt så kall-
lade riskkapitalsedlar, men 
man har också fått in pengar 
via sponsorer.

Städa på lördag
– På lördag ska vi städa hos 
ett företag vilket inbringar en 
del pengar till vårt UF-före-
tag, berättar Robin Carlsson.

För att få hjälp med pro-
duktionen av fasadflaggor har 
Flaggish anlitat Svensk Form-
reklam. När beställningarna 
har kommit Flaggish tillhan-
da vidarebefordras ordern till 
Svensk Formreklam.

– Vi hoppas att vårt kon-
cept ska tilltala aleborna. 
En fasadflagga i julklapp 
kan kanske vara något, säger 
Rasmus Halldin.

På den stora UF-mässan i 
Göteborg i mars tävlar de del-
tagande företagen i en mängd 
olika kategorier, bland annat 

bästa produkt, monter, affärs-
idé och logga.

Obs! Lägg till denna webb-
adress i dina Favoriter.

De närmaste fem åren kommer du att ha Sveriges största 
 infrastrukturprojekt runt knuten. Ett smart sätt att hålla koll 
på byggstök och bilköer i Göta älvdalen är att då och då surfa 
in på www.banavag.se. 

Är du boende i Göta älvdalen så kan denna webbsajt bli din 
viktigaste informationskälla de närmaste fem åren. Här hittar 
du information om alla deletapper, aktuella projektnyheter, 
trycksaker och fi lmer. Ett vägvinnande tips: gör den till din 
startsida!

Du är också välkommen att besöka vår utställning i Nol på 
torsdagar kl. 14.00-18.00 eller ringa 020-40 35 00. 

BA N AVÄG I  VÄ ST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H Ä T T A N

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

www.banavag.se

SÖKES
Personlig assistent till  

autistisk pojke i Nödinge 

Om du är en person med stort hjärta som söker ett givande 
deltidsarbete (ca 40 h/mån) ber vi om din uppmärksamhet. 

Vi söker en personlig assistent till en charmig 
och kärleksfull liten pojke med autism.

 
Vår pojke har inte något språk och behöver din hjälp med att leka, 

cykla, promenera och bada. Han tränas enligt Lovaasmetoden 
så om du har arbetat med intensiv träningsterapi är 

detta meriterande. Du kan även få utbildning i pojkens 
träningsmetod av hans mor samt via habiliteringen.

 
Arbetstiderna är förlagda på eftermiddagar och helg med startda-

tum i slutet av januari.
 

Störst vikt lägger vi vid dina personliga kvaliteter och vi hoppas 
hitta dig som är varm, lugn och trygg. Vi ser gärna att du har egna 
barn eller erfarenhet av liknande arbete. Det här är ett jobb som 

verkligen ger mycket tillbaka.
 

Välkommen att kontakta Mia Arvidsson på Assistansia AB innan 
den 21 december för vidare information om tjänsten. 

Telefon: 031 – 719 6104, Mail: mia@assistansia.se

UF-mässa arrangeras 
i Ale gymnasium
– Flaggish har hittat en spännande affärsidé

Rasmus Halldin, Jasmin Seferovic, Robin Carlsson, Sofia Kumumäki och Therese Jigfelt är 
medlemmarna i UF-företaget Flaggish, som säljer supporterflaggor. På måndag finns de med 
på UF-mässan i Ale gymnasium.

UNG FÖRETAGSAMHET (UF)
Ung Företagsamhet är ett utbild-
ningskoncept för gymnasieelever 
mellan 16-20 år som vill testa att 
driva eget företag. Under ett läsår 
får eleverna uppleva ett företags 
hela livscykel genom att starta, driva 
och avveckla ett UF-företag. Det är 

eleverna själva som tar fram affärs-
idén, genomför marknadsunder-
sökningar och skaffar startkapital 
genom försäljning av riskkapitalsed-
lar. Som stöd och hjälp under året 
har UF-eleverna sina lärare och råd-
givare från näringslivet.

FAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Toppresultat av Ahlafors Fria skola som bara surfar vidare
ALAFORS. Alla elever i 
årskurs nio var behö-
riga till gymnasiet.

Betygsgenomsnittet 
var inte bara högst i 
Ale kommun, utan även 
bland de bästa i landet.

Ahlafors Fria skola 
surfar vidare på en 
framgångsvåg och 
kön ringlar sig lång till 
skolan.

Skolverket publicerade den 
19 november den senaste 
betygsstatistiken för grund-
skolan 2007, men den drogs 
snabbt tillbaka på grund av att 
den innehöll fel. Därför kan vi 

inte redovisa några exakta siff-
ror, men vad som har bekräf-
tats är att Ahlafors Fria skola 
var kommunens överlägset 
bästa skola mätt i slutbetyg i 
årskurs nio.

– Ja, det stämmer. Vi hade 
en fantastisk avgångsklass i 
våras. Ett supergäng, om jag 
ska vara riktigt ärlig. Det re-
sultatet är självklart inte vår 
förtjänst, utan dessa elever har 
gått i kommunens grundskola 
fram till nian så det är främst 
Himlaskolan som ska suga i 
sig av framgången. Vi gläds 
självklart åt att alla blev be-
höriga till gymnasiet, att alla 
stortrivdes under sitt år på 

Ahlafors Fria skola och slut-
förde sin grundskola på bästa 
sätt, säger rektor Ingvald 
Lindström ödmjukt.

Oavsett vad skolledning-
en på kommunens enda fri-
skola säger så luktar det opti-
mism och en positiv anda vilar 
över hela skolan – vi talar om 
en succé där elever och per-
sonal stortrivs ihop och där 
föräldrarna känner stort för-
troende.

– Det är ingen hemlighet 
att det har gått väldigt bra för 
oss, långt över förväntningar-
na, erkänner Jeanette West-
lén, ekonomi- och adminis-
trativt ansvarig.

Ahlafors Fria skola är inne 
på sitt andra år och har redan 
nått taket i antalet elever. 
Just nu finns 228 registrera-
de och kön till skolan ringlar 
sig lång.

– Många väljer nu att 
anmäla sina barn i väldigt god 
tid. Vi har två som är födda 
i år vars föräldrar redan har 
anmält barnen för att vara ute 
i så god tid som möjligt, be-
rättar Jeanette.

Ahlafors Fria skola känns 
fjärran från inköpsstopp och 
spariver som annars är vanligt 
förekommande termer i den 
kommunala skolan.

– Vi har ingen sjö att ösa ur, 

men vi har bra kontroll på vår 
verksamhet. Med engagerad 
personal, småskalighet och 
effektiva lösningar kommer 
man långt, menar Jeanette.

Trivseln på Ahlafors Fria 
skola är prioritet och vad 
ligger då bakom alla glada 
mungipor.

– Vi är en liten skola där 
alla känner alla, det betyder 
mycket. Ingen av våra yngsta 
elever känner sig rädd för de 
som är äldre. I vår pedagogik 
pratar vi mycket om att vikten 
av att vara ett gott föredöme 
för de yngre barnen, förkla-
rar Ingvald.

Skolexpeditionen är enkel, 

på gränsen till föråldrad. 
Möblerna är gamla, stolarna 
utslitna men....

– Det är inte här vi vill 
ägna dagen. Som rektor för-
söker jag vara ute i klassrum-
men, på skolgården, i matsa-
len – ja, så mycket som möj-
ligt mitt i verksamheten. Det 
är där vi gör nytta för våra 
barn, poängterar Ingvald 
Lindström rektor för Ales le-
dande grundskolan – sett till 
betygen.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


