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   SLUTA 
VEVA!

Vid köp av en vikarmsmarkis
får du köpa motorn för 

endast 900:-
Ord. Pris 2.900:- Gäller oktobber månad.

www.kungalvssolskydd.se

ALE. Varför ser alla ljus 
på kyrkogården lika-
dana ut?

Den frågan ställde sig 
Michael Nolfalk när han 
besökte sin farmors 
gravsten.

Tillsammans med två 
klasskamrater startade 
han därför ett UF-före-
tag som specialiserat 
sig på att importera 
annorlunda ljuslyktor 
från Polen.

Inför Allahelgonahelgen är 
det stort tyck på gravljus. 
UF-företaget Grave Lights 
UF importerar och säljer 
unika ljuslyktor från Polen. 
Syftet är att få en mer per-
sonlig och vackrare lykta än 
de traditionella gravljusen.

Deras produkter finns 

bland annat att köpa på Älv-
blomman i Älvängen och via 
kontakt på deras Facebook-
sida.

Michael Nolfalk från 
Surte, Ludvig Törncrona 
från Bohus och Christoffer 
Lindberg från Göteborg 
jobbar hårt på att marknads-
föra sina produkter för att få 
fler butiker att vilja sälja dem. 

De går sista året på Eko-
nomiprogrammet på Mimers 
hus i Kungälv och driver 
sedan en månad tillbaka UF-
företaget Grave Lights UF.

– Jag var på kyrkogår-
den i Surte och hälsade på 
min farmors grav när jag la 
märke till att exakt samma 
vita gravljus stod på varenda 
grav. Min mamma kommer 
från Polen och där har man 
alla möjliga olika lyktor på 

kyrkogården. Vi ville bryta 
den svenska normen genom 
att importera och sälja lyktor 
från staden Szczecin i Polen, 
säger Michael.

På skolan har de utsätts 
till ”månadens UF-företag” 
och de jobbar hårt för sin idé, 
men kundbesöken i Ale gav 
inte så mycket som de hade 
hoppats på.

– Vi har varit runt och 
visat upp våra prospekt i 
blomsteraffärer och andra 
butiker och vissa har verkat 
väldigt intresserade först, 
men sedan ändrat sig när det 
väl kommer till kritan. Det 
hade varit roligt om några 
fler ställen ville sälja våra 
lyktor. Det är ju en chans att 
få in något annorlunda i sor-
timentet, säger Ludvig.

JOHANNA ROOS

– Grave Lights UF säljer vackra lyktor från Polen

Redo för ljushelgen
Allahelgonahelgen närmar sig Ludvig Törncrona, Christoffer Lindberg och Michael Nolfalk 
importerar och säljer unika ljuslyktor från staden Szczecin i Polen genom sitt UF-företag 
Grave Lights UF. De fi nns bland annat att köpa på Älvblomman i Älvängen.

Nu bygger vi klart Green Village vid Keillers 
damm.  För dig som är snabb att teckna 
avtal finns det pengar att spara. Ni som 
tecknar er för en 2:a, 3:a eller 4:a innan 15:e 
okt 2013, bor 12 månader kostnadsfritt  
utan Brf. avgift. (begränsat antal)

Vi har öppen visning söndagar kl. 13-15. 

Kontakta M2, 031-10 58 80  
för personlig visning.

12 MÅNADER 
KOSTNADSFRI BRF. AVGIFT


