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STOCKHOLM. Det blev 
inga priser för Slask-
rens UF från Ale gym-
nasium, som deltog på 
SM i ungt företagande i 
Stockholm

– Det var en besvi-
kelse att vi inte gick 
vidare till fi nal, men det 
var ändå en jättebra er-
farenhet, säger Rasmus 
Andersson.

Det blev en storskräll för Ale 
gymnasium på den regionala 
delfinalen i ung företag-

samhet på Svenska mässan i 
Göteborg i vintras. 

Slaskrens UF vann kate-
gorin ”bästa UF-företag” och 
blev därmed ett av två företag 
att representera Göteborgs-
regionen på SM som gick i 
Älvsjö i Stockholm den 6-7 
maj. Dessutom utnämndes 
Ale gymnasium till ”årets 
UF-skola” och kammade hem 
ytterligare fyra priser. 

Tyvärr räckte det inte hela 
vägen till finalen på SM och 
Slaskrens UF gick därmed 
miste om att få presentera sin 
affärsidé på galamiddagen. 

– Det var tråkigt att vi inte 
gick till final och alla blev nog 
väldigt besvikna, men det 
var ändå en jättebra erfaren-
het. Många som besökte vår 
monter blev imponerade av 
vår idé och prins Daniel var 
en av dem, berättar Rasmus 
Andersson, en av företagets 
fem representanter. 

Närmare 750 gymnasieele-
ver från hela Sverige ställde 
ut hela 200 olika affärsidéer 
under ett och samma tak och 
det blev två intensiva dagar i 
Stockholm.

Nu laddar eleverna från 
Ale gymnasium upp inför 
studenten den 30 maj och hur 
det blir med Slaskrens UF får 
framtiden utvisa.

– Vi har inte bestämt än hur 
vi ska göra med UF-företaget 
i fortsättningen. Nu är det 
mycket inför studenten och 
alla är rätt slut efter mässan i 
Stockholm, säger Rasmus.

JOHANNA ROOS

Ale, Nödinge, Brf Aleäng 
Ljusa, luftiga, vackra lägenheter med stora balkonger
i söderläge. Småstadskänsla med närhet till citypuls!

Tomtvisning: kl. 11-13 på Torkels Kulle, Backa Säteri
Kontakt: Claes Hellström, tel. 0707-14 80 50
claes.hellstrom@lansfast.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - Villor

1-planshus. Service, skolor och köpcentrum i närområdet.
Tomtvisning: kl.11-13 på Mejerivägen, Nödinge
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93
daniel.folke@peab.se
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Välkommen på visning

Nära till friluftsliv
och badplatser

Är ditt vardagsrum stort nog för en brottningsmatch med barnen 
eller drömmer du om något nytt att möta sommaren i? Vi har ett 
stort utbud av nybyggda bostäder i Ale, några är planerade att 

många andra delar i livet en ny bostad om att hitta rätt tidpunkt. 
Kanske är det redan i sommar? 

När passar ett nytt hem ditt liv?

peabbostad.se

Välkommen på visning 19 maj.
Läs mer om ditt nya hem på peabbostad.se
 

Kungligt besök. Prins Daniel besökte SM i ung företagande i Stockholm förra veckan och blev 
imponerad av idén bakom Slaskrens UF från Ale gymnasium. 

– Men Slaskrens UF vann inga priser på SM

Imponerade 
på prinsen

SLASKRENS UF
Slaskrens UF har utvecklat en 
behållare som gör att man slipper 
ofräscha diskhoar med matrester 
och morots- och potatisskal slasken. 
Slaskrensen gör att man lätt kan 
skölja av tallrikar under kranen utan 
att matrester hamnar i diskhon. 
UF-företaget består av: Niklas 

Karlsson, Marcus Hansson, Sophia 
Axelsson, Rasmus Andersson och 
Michael Hintze
Utmärkelser: Vann titeln ”bästa 
UF-företag” på UF-mässan Våga vara 
egen 2013 och gick vidare till SM i 
Stockholm. 
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Hos oss får du bäst betalt!
Hos oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får du bäst 

betalt per kvadratmeter när du säljer din bostad. Det visar 

ingivarstatistiken för 2012*. 
 

Välkommen att anlita oss du också när du ska 

sälja din bostad. Ale Torg 14, 0303-33 16 40 

lansfast.se
* Statistiken gäller för Ale kommuns 
fem mest anlitade fastighetsmäklarföretag.

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se/ale

ADRESS BJÖRBÄCK EKEKULLEN 150 BOAREA CA 139 M²

4 ROK TOMTAREA 2412 M² ACCEPTERAT PRIS 2 195 000

KR VISAS ON 15/5 17:00-18.00  RING OCH BOKA

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - NOL/RYD
Ett arkitektritat hus med spännande planlösning. För dig
som söker skönt/ostört naturläge. Välskött stall med 2 boxar
samt garage.


