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Kaféstaden

Kan en jättelång rubrik som den här få dig att längta 
till en avkopplande shopping-mys-dag längs pittoreska 
kullerstensgator kantade av vackra trähus, mysiga 
innergårdar och härliga kaféer?
Fundera på saken. Och när du har tid och lust är du mer än välkommen. 

GÖTEBORG. Ale gym-
nasium briljerade stort 
på mässan för unga 
företagare som hölls 
på Svenska mässan i 
fredags. 

Skolan placerade 
sig bland de tre bästa 
i hela sex kategorier 
och störst framgångar 
skördade Reseslum-
raren UF, som tog sig 
hela vägen till SM.

Priset i ”Bästa 
lärare” gick till Alelära-
ren Jan Ragnarsson.

Musiken dundrade och kon-
fettin regnade ner över den 
rosaskimrande scenen. 

Efter en hektisk fredag 
på Svenska mässan hade det 
blivit dags att kora vinna-
re i hela 14 kategorier. Sam-
manlagt deltog närmare 1000 
gymnasieelever från hela Gö-
teborgsregionen med sina 
144 UF-företag. 

Mässans stora vinnare, 
som kammade hem flest ut-
märkelser, blev Reseslumra-
ren UF som drivs av Anna 
Svensson, Jennie Forslund, 
Josefin Axberg och Josefi-
ne Korpe Larsson från Ale 
gymnasium. 

Gick hem hos juryn
Den smarta reskudden, som 
är designad för att inte glida 
ner på fönsterrutan, gick hem 
hos juryn och det blev många 
turer upp på scen för tjejer-
na som vann pris i hela fyra 
kategorier. Genom andra-
platsen i den mest ärofyllda 
kategorin ”Årets UF-före-
tag” får de tillsammans med 
Hanky UF från LM Eng-

ströms gymnasium repre-
sentera Göteborgsregionen 
på SM som går i Älvsjö 14-15 
maj. Reseslumraren UF stod 
även som vinnare i kategorin 
”Bästa monter”, placerade sig 
på andra plats i ”Bästa hant-
verk” och knep tredjeplatsen 
i ”Bästa vara”. 

I segeryran fick de sällskap 
av sin lärare Jan Ragnarsson 
som ödmjukt tog emot ut-
märkelsen ”Årets lärare”.

– Priset är till hela skolan, 
sa han med stolthet i mik-
rofonen med famnen full av 
blommor. 

I motiveringen nämndes 
bland annat att han genom 
sitt stora engagemang för en-
treprenörskap smittar av sig 
viljan att utvecklas, på såväl 
elever som kollegor. 

Ett annat Aleföretag som 
fick med sig ett pris hem var 
DiaDigital UF, som digita-
liserar diabilder och negativ 
till CD-skivor och USB-min-
nen. De fick andra pris i kate-
gorin ”Bästa tjänst”.  

Redan under torsdags-
kvällen fylldes övervåningen 
på Svenska mässan av krea-
tiva gymnasieeleverna som 
jobbade till sent in på kvällen 
med att få färdigt sina mont-
rar. Väggar skulle målas, fö-
retagslogotyper sättas upp 
och flygblad läggas fram. 

På fredagen slogs portarna 
till årets regionala UF-mäs-
sa upp och nyfikna besökare 
trängdes i gångarna. 

I Reseslumrarens monter 
hade ett bilsäte med tillhö-
rande dörr ställts upp för att 
ge eventuella köpare chansen 
att prova reskudden. Anna 
Werngren, som kom förbi 
och tog sig en test-tupplur, 
blev såld direkt på tjejernas 
produkt.

15 Aleföretag
Hela 15 UF-företag från Ale 
gymnasium presenterade 
sina innovativa affärsidéer på 
mässan. Killarna som driver 
Skärjärnet UF berättade om 
hur uppfinningen skärbrä-

da och rivjärn i ett funge-
rar, Tim Öberg, Mustafa 
Saleh och Anton Johans-
son marknadsförde LED-
Carstyling UF, och Karin 
Stigh och Kajsa Bjerke stod 
för mässans mest färgglada 
monter där de represente-
rade sitt evenemangsföretag 
Party Kidz UF.

Med en skyhög ambitions-
nivå, stort engagemang och 
enormt mycket glädje ge-
nomfördes årets UF-mässa i 
Göteborg. 

Ale gymnasium var en 
starkt lysande stjärna på pris-
utdelningen och det är med 
stolthet man nu skickar Re-
seslumraren att representera 
Göteborgsregionen, och Ale 
kommun på SM för UF-fö-
retagare.

PÅ SVENSKA MÄSSAN

Johanna Roos
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Grattis Ale gymnasium!Grattis Ale gymnasium!
– Reseslumraren gick vidare till SM på UF-mässan

Dubbel seger. Reseslumrar-
tjejerna och Jan Ragnarsson 

Reselumraren UF tog hem segern i "Bästa monter".

Karolina Järvholm, Daisy Sandgren, Malin Grönvall och Sara 
Glennbrants DiaDigital kom tvåa i kategorin "Bästa tjänst".

Killarna i Skärjärnet är minst sagt uppfinningsrika.Tim Öberg och Mustafa Saleh i LED-Carstylings monter. Karin Stigh och Kajsa Bjerke marknadsförde Party Kids UF.


