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NÖDINGE. I torsdags 
var det dags för UF:s 
traditionella julmässa i 
Ale gymnasium.

Årets upplaga hade 
rekordmånga utstäl-
lare.

18 företag från Han-
dels, IT-Ekonom, Teknik 
och Omvårdnadspro-
grammet marknads-
förde sina produkter 
och tjänster för besö-
karna.

Nytt för i år var den officiel-
la invigningen som ägde rum 
i teatersalongen. Sju av de 
medverkande UF-företagen 
gjorde en snabbpresentation 
av sina affärsidéer.

– Det var helt frivilligt. 
Jag är väldigt imponerad av 
de elever som ställde sig på 
scenen och berättade om 
sina respektive företag. En 
bra träning dessutom inför 
regionfinalen där vi natur-
ligtvis hoppas på framgång-
ar för Ale gymnasium. Vi har 
en stolt tradition, säger Jan 
Ragnarsson, UF-lärare på 
det tekniska programmet.

Näringslivsstrateg Jerry 
Brattåsen smög runt bland 
montrarna och var nöjd med 
det han fick se.

– Årets mässa håller hög 
klass, det är ingen tvekan om 

att den här årskursen sticker 
ut. Det ska bli oerhört intres-
sant att se hur vi står oss i jäm-
förelse med andra skolor i re-
gionen, förklarade Brattåsen.

Ett UF-företag vars af-
färsidé utsetts till en av de 20 
bästa i regionen, av totalt 150, 
är Reseslumraren. 

– Vi har gjort en egenkon-
struerad resekudde, utformad 
till att fastna på fönsterrutan. 
Med hjälp av en gummilik-
nande baksida vill vi under-

lätta vardagen för alla män-
niskor på resande fot, berät-
tar Josefin Axberg, som är 
ekonomiansvarig i företaget.

– Kudden är designad på 
bästa komprimeringsbara sätt 
för att smidigt kunna ta den 
med sig. Komfortabel och 
ergonomisk, poängterar vd 
Jennie Forslund.

Lite längre bort i gymna-
siecaféet stod också Edwin 
Modin som representant för 
Chop It UF. Han demonstre-

rade en kombinerad skärbrä-
da/rivjärn.

– Vårt skärjärn minime-
rar disken och håller ditt kök 
mindre rörigt.

I mars får vi veta hur Ale 
gymnasiums UF-företag står 
sig i konkurrensen. Då är det 
nämligen dags för regionfi-
nal.
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Josefin Axberg, Jennie Fors-
lund, Anna Svensson och 
Josefine Korpe Larsson är 
kvartetten som står bakom 
UF-företaget Reseslumra-
ren, som saluför en unik re-
sekudde.

Edwin Modin demonstrerade det perfekta rivjärnet för mäss-
besökarna i Ale gymnasium.

DiaDigital UF har en affärsidé som grundar sig i att digitali-
sera diabilder.
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