
2010  |   vecka 12  |   nummer 11  |   alekuriren 15

VÅR UTFÖRSÄLJNING

PÅGÅR FÖR FULLT!

20-70% 
RABATT
PÅ ALLT I HELA BUTIKEN.

REPSLAGARVÄGEN 1, ÄLVÄNGEN  

1895:- SPARA 1000:-
HAGLÖFS CHAOS JACKA

® 

ORD. PRIS 2895:-

475:-
HAGLÖFS DUET MICROFLEECE

ORD. PRIS 950:-

HALVA PRISET!

NÖDINGE. Under läs-
året har 15 nya UF-
företag startats i Ale 
gymnasium.

Tio av dem ställde ut 
på Svenska Mässan i 
Göteborg där regionens 
årliga UF-mässa äger 
rum.

Ett av företagen, 
Datorguiden UF, fick 
andrapris för ÐBästa 
tjänstÐ.
UF-företagens verksamhet 
har kulminerat och de flesta 
har nog mer eller mindre satt 
punkt. I torsdags tog kom-
munledningen emot UF-fö-
retagarna på Medborgar-
kontoret. Kommunstyrelsens 
ordförande, Jarl Karlsson 
(S), ville visa sin uppskattning.

– Entreprenörskap är vik-
tigt och vi vill ju verkligen 

att Ale gymnasium ska präg-
las av entreprenöriellt tän-
kande, därför är det roligt att 
så många av er valt att starta 
ett UF-företag. Jag är impo-
nerad av er idérikedom och 
tyckte att mässan i Göteborg 
var väldigt rolig att besöka.

Engagerade
Totalt har 60 elever varit en-
gagerade i UF och lärarna 
hoppas att det fortsätter sprida 
sig. Det finns flera goda exem-
pel på UF-företag som har 
övergått i en besåtende verk-
samhet och försörjning.

– Vi har idag en tjänst i Ale 
gymnasium som gör att ni 
som elever kan se ert schema 
direkt i mobiltelefonen. Det 
är i grunden att UF-före-
tag och de presenterade sin 
idé första gången på mässan i 
Göteborg. Idag driver de fö-

retaget professionellt och har 
stort framgång, berättar Pa-
trick Phillips, lärare på Tek-
nikprogrammet i Ale.

Jarl Karlsson poängterade 
för eleverna att det inte är fö-
retagandet i sig som är det vik-
tiga utan entreprenörskapet.

– Det behövs även i en 
kommunal organisation eller 
i ett större företag, därför tror 
jag ni har fått med er många 
värdefulla kunskaper som ni 
kommer att ha nytta av fram 
över oavsett vad ni väljer att 
göra. I Ale kommun har vi 
också visat prov  på entrepre-
nörskap genom bildandet av 
Energiteknikcentrum i Nol. 
En avknoppning från detta 
initiativ är ju elbilen som nu 
byggs i Nödinge.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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