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Utgångspris 1 375 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boyta 135 kvm
Tomt 391 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1973
Adress: Långa Gatan 27
Visas tor 1/10 17.30-18.15

Denna välplanerade 1 1/2 plans villa, med många möjligheter finner vi i trivsamma gemytliga Skepplanda.
Bra barnvänligt område med gångavstånd till skola, förskola, simhall och kommunikationer. Bokade
visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-0830.

B Skepplanda

Utgångspris 375 000:-
Boyta 33 kvm

Avgift 1.696:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv
Adress: Brukstorget 1 C

Charmig och renoverad 1:a med fint kök och helkaklat badrum. Bra belägen i Nol, i lugnt område med
närhet till kommunikationer och centrum. Bokade visningar. Ring 0303-746250 eller maila för tid
ale@fastighetsbyran.se Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2152.

B 1:a Nol

Utgångspris 2 495 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 129 kvm, biyta 73 kvm
Tomt 803 kvm Sluttning

Byggt 1965
Adress: Grafitvägen 5
Visas tis 29/9 17.30-18.15

Vi erbjuder en gedigen trevlig sluttningsvilla, i populära omtyckta Bohus. Stor härlig balkong i väster läge
samt en altan med tak. Fräscht badrum och bastu, braskamin i vardagsrummet. Närhet till
kommunikationer och till Kungälv och Göteborg. Bokade visningar. Ring eller maila för tid. ale@fastig-
hetsbyran.se Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2135.

BBohus

Undrar du vad din bostad är värd? 
Låt oss göra en kostnadsfri värdering. 

Läs mer på fastighetsbyran.se

GÖTEBORG. Att driva 
ett utbildningsföretag 
(UF) kräver ordning och 
reda.

Förra årets UF-före-
tagare belönades för 
bästa årsredovisning 
när det var kick off för 
nästa generation att 
påbörja sitt arbete.

Den prestigefyllda 
titeln gick till Grytis 
från Ale gymnasium.

Ung Företagsamhet har 
expanderat kraftigt bland 
landets alla gymnasieskolor 
de senaste åren. När det var 
kick off för årets UF-före-
tagare tvingades arrangören 
byta lokal.

– Tidigare år har Sten-
hammarsalen i Konserthuset 
räckt, men i år är det över 
1500 elever som ska driva 
ett UF-företag och då fick vi 
flytta in i Svenska Mässans 
kongresshall. Inte så tokigt 
det heller, säger en nöjd 
Dennis Larsen, en av tre 
anställda för organisationen 
Ung Företagsamhet.

Under kickoff-seminariet 
presenterade sig UF-konto-
ret. Tidigare framgångsrika 
UF-företagare inspirerade 
med att delge egna erfaren-
heter och revisionsföretaget 

KPMG förklarade vikten av 
att hålla ordning på räken-
skaperna. Då deltar man 
nämligen dessutom i kampen 
om utmärkelsen ”Bästa Års-
redovisning” som delades 
ut i fredags. I stenhård kon-
kurrens fick Grytis UF från 
Ale gymnasium kliva upp på 
scen och mottaga en check 
på 2500 kronor. Företaget 
representerades av Caroline 
Korpe-Larsson och Sandra 
Pettersson, då övriga delta-
gare numera gör annat än går 
i gymnasiet.

Personalfest
– Jättekul. Vi lade faktiskt 
ner lite extra tid på att göra 
en bra årsredovisning. Nu får 
det bli en personalfest, säger 
Caroline och Sandra som 
båda strålade av lycka efter 
ceremonin.

Grytis UF skapade en helt 
ny produkt – grythandskar 
som genom en fiffig kon-
struktion också fungerar som 
grytunderlägg.

– Vi fick idén efter att en 
kompis hade berättat om 
problemet när man tar ut en 
plåt ur ugnen och samtidigt 
har glömt att lägga fram ett 
underlägg. Vad gör du då? 
Säger Caroline och Sandra.

Lösningen blev två egen-
konstruerade grythandskar 

med ett mellantyg som sam-
tidigt kan förvandlas till ett 
underlägg.

– Vi dammade av symaski-
nerna och totalt sydde vi 90 
par. De var lättsålda för 80 
kr/st. Överskottet skänkte vi 
till Barncancerfonden, berät-
tar Sandra.

Inte avslutat
Själva trodde de att UF-före-
taget var ett avslutat kapitel, 
då de plötsligt kontaktades 
och informerades om att de 
var ett av fyra utvalda företag 
som tävlade i den sista kate-
gorin – Bästa årsredovisning.

– Att priset först delas 
ut idag gjorde att alla fem i 
företaget inte kunde vara här. 
Nu är det studier, jobb och 
utlandsresor som gäller, säger 
Caroline och avslöjar att hon 
och Sandra snart beger sig av 
på nästa äventyr.

– Vi drar till New York på 
obestämd tid.

Entreprenörsanda och 
äventyrslystnad är tveklöst 
nära besläktad.

Fotnot: I Grytis UF ingick även Amanda 
Errind, Sofia Syversen-Franklin och 
Patricia Lindmark-Johansson. Elverna 
gick på Samhällsprogrammet i Ale 
gymnasium och tog studenten i våras.

Sandra Pettersson och Caroline Korpe-Larsson från UF-företaget Grytis, Ale gymnasium, 
fick mottaga pris för Bästa årsredovisning bland UF-företagen i Göteborgsregionen läsåret 
2008-2009. Prisutdelningen skedde i Kongresshallen på Svenska Mässan där Ung Företag-
samhet arrangerade kick off för nästa generation.

Prisbelönt UF-företag 
från Ale gymnasium
– Grytis hade den bästa årsredovisningen

UNG FÖRETAGSAMHET

Ung Företagsamhet är organiserat 
utifrån ett riksförbund och 24 regio-
nala föreningar och är representerat 
i Sveriges samtliga län.  Ung Före-
tagsamhet är en icke-vinstdrivande 
organisation som har ett nära 
samarbete med skola och näringsliv. 
Företag, myndigheter och organi-
sationer är partners som stödjer 
finansiellt och genom att dela med 

sig av sin kunskap som rådgivare 
till de ungdomar som deltar i utbild-
ningen. Genom Ung Företagsamhets 
utbildningar får ungdomar i gymna-
siet möjlighet att träna och utveckla 
sin kreativitet, företagsamhet och 
sitt entreprenörskap. Under ett år 
får de driva egna företag, så kallade 
UF-företag, och sälja verkliga varor 
och tjänster.

FÖRETAGARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Allbilsverkstad!


