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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Älvvägen 13 • Älvängen 
Telefon 0303-74 60 48

Vi vill önska alla våra kunder
och vänner en riktigt

God Jul &
Gott Nytt År

Shell Nol
Alltid öppet till 22
0303-74 06 52

God Jul God Jul 
och Gott och Gott 
Nytt ÅrNytt År

tillönskas kunder & vänner
God Jul &

Gott Nytt År
tillönskas kunder

och vänner av

GRÖNNÄS
AUTOSERVICE AB

Älvängen • tel. 0303-33 83 36

Vi önskar 
alla våra 
kunder

Ale BilserviceAle Bilservice

God Jul &God Jul &
Gott nytt årGott nytt år

Älvängen 0303-74 87 85

Till er alla
från oss alla
en riktigt

God Jul och
Gott Nytt År

0303 - 97 560

Nols Pizzeria
önskar

God Jul &
Gott Nytt År

Helgöppet
Julafton stängt

 Juldagen 12-22
 Annandagen 12-22 
 Nyårsafton 11-18
 Nyårsdagen 11-22

Box 2063 • 449 41 Nol
Noltorget 2 • Tel 0303-74 12 72

NÖDINGE. I torsdags 
förvandlades Ale gym-
nasium till en mässhall.

16 UF-företag mark-
nadsförde sina produk-
ter.

– På det hela taget 
måste jag säga att det 
är proffsiga montrar, 
konstaterade Jan Rag-
narsson, UF-lärare på 
det tekniska program-
met.

Ung Företagsamhet är en 
rikstäckande organisation, 
vars syfte är att främja före-
tagsamheten bland unga 
människor i Sverige. Idén 
är att gymnasieungdomar 
under ett läsår ska få prova 
på att driva ett företag.

– Just att det är på rik-
tigt motiverar eleverna. Det 
är verkliga produkter och 
pengar det handlar om, säger 
Jan Ragnarsson.

På Ale gymnasium är det 
eleverna på handels- teknik- 
och samhällsprogrammet 
(ekonomerna) som deltar i 
UF-projektet. Av de 16 UF-
företag som fanns represen-
terade på den lokala mässan i 
torsdags kan nämnas Lashes 
UF, som erbjuder sina kunder 
lösögonfransar för olika till-
fällen i söta små askar. Lashes 

UF deltog för ett par veckor 
sedan på Framtidskampen 
2010, anordnad av Ung 
Företagsamhet, Trollhättan 
Energi och Innovatum. Ale-
företaget vann förstapris, en 
segercheck på 4 000 kronor, 
för att de hade utvecklat 
Framtidskampens mest krea-
tiva affärsidé, bästa miljö-
hänsyn och mediekampanj.

Fungerat utmärkt
– Samarbetet har fungerat 
utmärkt. Det var inga pro-
blem med hitta våra olika 
roller i gruppen och försälj-
ningen har gått bra, förklarar 

Saya Askari Moris.
Ett annat företag som 

lokaltidningen hälsade på 
hos var Aroma UF, som 
lyckades väl med sin försälj-
ning av presentkit bestående 
av bland annat badskum, 
bodylotion, ansiktsmask och 
skrubbhandske.

– Det har gått över förvän-
tan. Vi är mycket tacksamma 
för den överenskommelse 
vi lyckats träffa med Kicks, 
Blomsterriket och Nols 
Färg, säger Ida Molin.

– Det känns extra bra efter-
som tio procent av intäkterna 
går till insamlingen för Rosa 

Bandet, tillägger Ida.
Över 194 000 ungdomar 

har genomgått konceptet 
UF-företagande sedan star-
ten 1980. Under 2009/2010 
drev närmare 20 000 ungdo-
mar UF-företag i Sverige.

Den 3-4 mars 2011 
arrangeras den regionala 
UF-mässan på Svenska 
Mässan i Göteborg.

Entreprenörskap och kreativt tänkande
– Välbesökt UF-mässa i Ale gymnasium

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lashes UF prisades i samband med tävlingen Framtidskampen 2010 i Trollhättan. Företaget, 
som säljer lösögonfransar, består av Saya Askari Moris, Pontus Otter, Camilla Alvenby och 
Christopher Svensson.

Ida Molin och Maria Andrén Högrell fanns i Aroma UF:s 
monter. Företagsledningen utgörs också av Anna Röhdin 
Saarinen och Jenni Glans.

Skrapan UF marknadsförde den ultimata fönsterskrapan till 
bilar. Förutom att ta bort isen från rutan kan man enkelt få 
bort imman på insidan, mäta mönsterdjupet på däcken och 
avlägsna smutsen från vindrutetorkarna. Lärare Jan Rag-
narsson får sig en demonstration om skrapans förträfflighet.


