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GÖTEBORG/ALE. Återi-
gen triumferade Ale 
gymnasium på UF-mäs-
san "Våga vara egen" 
2013.

Inte nog med att 
Slaskrens UF vann 
titeln Bästa UF-företag 
så utsågs gymnasiet 
också till Årets UF-
skola. 

Dessutom kammade 
aleeleverna hem ytter-
ligare fyra priser.

Om Ale gymnasium skrällde 
högt på fjolårets UF-mässa 
"Våga vara egen" på Svenska 
Mässan, så överträffade man 
sig själv i år. 

Slaskrens UF tog hem den 
mest prestigefulla titeln av 
dem alla: Bästa UF-företag 
och får därmed representera 
Göteborgsregionen på SM 
som avgörs i Älvsjö, Stock-
holm, i början av maj. 

När Alekuriren träffade 
två av företagets represen-
tanter, Sofia Axelsson och 
Rasmus Andersson, någon 
timme innan prisutdelningen 
i fredags menade Rasmus 
att drömmen vore att hålla 
Slaskrens UF levande även 
efter att de tagit studenten.

– Drömscenariot vore att 
driva företaget vidare med 
hjälp av en investerare alter-
nativt att sälja idén. Vi har 
fått många nya kontakter på 
mässan som kan tänka sig att 
hjälpa till med produktionen.

De har uppfunnit en 
behållare för att slippa exem-
pelvis potatisskal i vasken. 
Skräpet töms sedan genom 
ett hål direkt ner i soptunnan 
eller komposten.

– Vi ville lösa ett vardags-
problem och kom fram till 
att det kan vara svårt att dra 
av matrester från tallrikarna 
i soptunnan utan att det 
hamnar utanför. 

De har slitit hårt med sin 
idé, som de har utvecklat från 
pappersskisser till färdig pro-
dukt. Dessutom tog de fram 
en ny prototyp efter respons 
från kunderna.

Årets UF-skola
I ett regn av guldskimrande 
konfetti fick företagets 

representanter springa upp 
på scenen för att ta emot 
utmärkelsen ”Årets UF-
företag” efter att prisutdela-
ren Birgitta L-Öfverholm 
från Göteborg & Co och 
Näringslivsgruppen läst upp 
juryns motivering som löd:

”Med stort engagemang och 
härligt driv, har företaget mot 
framtiden tagit stora kliv. Med 
allt från idé till produkt och 
affärsplan så vass, är företaget 
bäst i denna klass. Att lyckas 
finns för företaget ingen gräns, 
Göteborgsregionens Bästa UF-
företag är Slaskrens.”

Rasmus Andersson fick 
även ett specialpris, som 
innebär att han kommer att 
få möjlighet till personlig 
coachning av kända ledare, 
bland andra Stefan Löv-
gren.

Glädjerusen avlöste 
varandra under prisutdel-
ningen och det var en rörd 
lärarkår med Sveriges bästa 
UF-lärare 2012 Jan Rag-
narsson i spetsen, som fick 
ta emot utmärkelsen Årets 
UF-skola. I motiveringen 
nämndes bland annat sko-

lans långsiktiga UF-arbete 
med verklighetsförankrade 
uppgifter som motiverar till 
samarbeten – internationella 
såväl som regionala. Man har 
lyckats integrera entrepre-
nörskap i fler program än 
någonsin tidigare och UF-
arbetet har blivit hela sko-
lans angelägenhet, som även 
involverar kommunen och 
näringslivet.

Rekordmässa
Smartcard UF från Ale gym-
nasium har tagit fram ett 
multiverktyg med elva olika 
funktioner, allt från kniv till 
kapsylöppnare. Företagets 
vd, Fatima Rekic, kom på 
andra plats i kategorin Årets 
säljare. 

Tap On UF, som säljer en 
rolig tillsats till vattenkra-
nen, hade lagt mycket krut på 
hemsidan, vilket resulterade 
i en tredjeplats i kategorin 
Bästa webb. 

– Vi har fått bra respons 
från besökarna och en 
från UF berättade att de 
aldrig sett rinnande vatten 
i en monter förut, berättar 

Louise Paulsson, produkt-
ansvarig.

En tredjeplats blev det 
även för Gröna väskan UF, i 
Bästa hantverk. 

– Vi återvinner jeans, 
skärp, halsband, ja allt möj-
ligt från second hand, och 
gör handväskor av det. Väs-
korna är inte bara unika utan 
även miljövänliga, säger 

Sarah Abdulqader, som 
driver företaget tillsammans 
med Gabriella Gustafsson.

Ung företagsamhets 
mötesplats Våga vara egen 
på Svenska mässan den 21-22 
februari utgjorde Västsveri-
ges största UF-mässa någon-
sin. Över 300 UF-företag 
uppdelade på närmare 1200 
elever är nytt rekord. 

För Ale gymnasiums del 
blev det en riktigt lyckad 
mässa för såväl elever som 
lärare och nu väntar nästa 
stora utmaning för storvin-
narna Slaskrens UF: SM i 
Stockholm. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Ale gymnasium starkast lysande stjärnan på UF-mässan

Gjorde det igen!

Bästa UF-företag. Slaskrens UF får representera Göteborgsregionen på SM i Stockholm. Niklas Karlsson, Marcus Hansson, 
Sophia Axelsson, Rasmus Andersson och Michael Hintze tillsammans med prisutdelaren Birgitta L-Öfverholm.

Stolta lärare. Ingela Gergils-Ryd, Otto Lundell, Bodil Ahnoff, Jan Ragnarsson, Marita Elheim 
och Peter Lindberg med dottern Julia mottog med stolhet utmärkelsen Årets UF-skola.

Tap On UF. Caroline Wormdal, Louise Paulsson, Elin Jansson 
och Josef Khalaf hade rinnande vatten i montern.

Skär UF. Josefi n Nordin och Emma Larsson, två av de fyra 
medlemmarna.

Cool bed UF. Totte Albinsson, Johan Lansenheim och Robin 
Amaya tillsammans med rådgivaren Claes Andersson.

Sarah Abdulqader och Gabri-
ella Gustafsson.

Fatima Rekic blev tvåa i 
Årets säljare.


