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Tid för många intressen
Av 180 lag tog Daniel Sjöholm 18 från Nol, tillsammans med en klasskompis på 
SKF Tekniska Gymnasium, hem tredjeplatsen i ungdoms-SM i CNC Svarvning.

I februari väntar nästa utmaning: praktik på SKF i Österrike.

Berätta, vad gick täv-
lingen som ni kom trea i 
ut på?
– Ungdoms-SM i CNC 
Svarvning fick under 
ELMIA-mässan i Jönkö-
ping och förenklat gick den 
ut på att man utefter en rit-
ning skulle programmera en 
svarvmaskin och få formen 
så nära ritningen som möj-
ligt. Det handlar alltså inte 
om att svarva med händerna 
utan om att kunna styra 
maskinen genom koordina-
ter i datorn. 

Är ni nöjda med place-
ringen?
– Ja, med tanke på förutsätt-
ningarna. De som kom etta 
hade med sig egna maskiner 
och tvåan hade många fler 
maskiner än oss, så vi är allt 

nöjda med tanke på att det 
ändå var 180 tävlande lag. 

Du tar studenten till 
våren, men först ska 
du på utlandspraktik. 
Berätta!
– Ja, jag ska praktisera 
nio månader på SKF i 
Steyr, Österrike. Det blir 
nog roligt eftersom man 
kommer att få testa på 
många olika saker, exempel-
vis el och hydralik. Det ska 
bli väldigt spännande och 
det kan öppna upp för nya 
möjligheter.

Vad vill du jobba med?
– Något inom teknik blir 
det, men jag vet ännu inte 
exakt vad. Jag får se om jag 
får jobb efter studenten eller 
om jag läser vidare på Chal-

mers direkt. 

Har du någon fritids-
hobby?
– Jag spelar Airsoft. Det 
påminner lite om paintball, 
fast man skjuter med airsoft-
gevär. Kulorna är som ärtor 
och jag tycker inte att de gör 
så ont att få på sig. 

Var går drömresan?
– Drömmen var Barcelona, 
men där har jag redan varit. 
På den tiden hejade jag på 
fotbollslaget Barcelona så 
det var såklart stort. Just nu 
ser jag mest fram emot att 
åka till Österrike.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Daniel Sjöholm
Ålder: 18
Familj: Mamma Ninette, pappa 
Thomas och två katter
Intressen: Gym, airsoft, titta på 
ishockey, spela data och vara med 
kompisar
Lyssnar på: Äldre band som Iron 
Maiden och Metallica.
Tittar på: Actionfilmer och vissa 
dokumentärer
Ser fram emot i jul: Sova, vara 
ledig från plugget och äta julmat
Önskar sig i julklapp: Kläder 
och pengar till utlandspraktiken i 
februari
Aktuell: Kom trea av 180 lag i 
ungdoms-SM i CNC Svarvning 
under ELMIA-mässan i Jönköping 
den 13-18 november
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Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

ADRESS SKJUTSVÄGEN 9 BOAREA CA 114.5 M² / 4 ROK ENERGIPRESTANDA 110 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 1 395 000 KR AVGIFT 5 658 KR/MÅN VISAS TO 5/12 17.30-18.30, LÖ 7/12 14.00-15.00 RING/MAILA FÖR

ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

BOSTADRÄTTSPARHUS 4 ROK - NÖDINGE - OMTYCKT OMRÅDE
Nu erbjuder vi detta trevliga bostadsrättsparhus om hela 114,5 kvm i två plan. Omtyckt område med närhet till golfbana. Egen

carport, trädgård samt två uteplatser i direkt anslutning till huset. Ett perfekt tillfälle för familjen eller för den blivande.

ADRESS SKJUTBANEVÄGEN 5B BOAREA CA 96 M² / 4 ROK

TOMTAREA 596 M² ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 KR

VISAS SÖ 8/12 14.00-14.45 RING/MAIILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

PARHUS - ÄLVÄNGEN - VÄLSKÖTT
Nu kan vi erbjuda ett välskött parhus mycket bra läge i

eftertraktat område. Nära naturen och bekvämt gångavstånd

till förskolor och skolor. Fristående garage. Skall ses!

ADRESS SVALÖRTSVÄGEN 32 BOAREA CA 113 M² / 5 ROK

TOMTAREA 228 M² ACCEPTERAT PRIS 1 550 000 KR

VISAS LÖ 7/12 13.30-14.15 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

KEDJEHUS - ÄLVÄNGEN - VÄLSKÖTT
I ett mycket populärt område kan vi nu erbjuda ett välsköttt

kedjehus för den något mindre familjen. Barnvänligt och

lugnt område med lite trafik. Fristående förråd och garage.


