
VECKA 07         NUMMER 06|12

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. Ett klassrum 
fyllt av kreativitet, lap-
tops och papperspyssel.

Med bara en vecka 
kvar till den årliga 
UF-mässan i Göteborg 
har Ale gymnasiums 
elever fullt upp. 

Ett böjskydd för hör-
lurarsladdar och vatten-
vänliga hårborstar är 
två av årets affärsidéer.

Ale gymnasium, som tidi-
gare nått stora framgångar 
på Ung företagsamhets re-
gionala mässa i UF-företa-
gande, representeras i år av 
två UF-företag den 17-18 
februari:

Spring UF och Nabelli 
UF. 

Om en vecka ska de pre-
sentera sina produkter på 
mässan ”Våga vara egen” och 
då måste allt falla på plats. 

Spring UF vänder sig till 
hörlursanvändare som trött-
nat på att ständigt behöva 
köpa nya eftersom sladden 
lätt går sönder vid kontak-
ten. 

– Vi har kommit på ett 
slags böjskydd för kabel som 
består av en fjäder som mon-
teras på sladden och som hin-
drar att den böjs sönder, säger 
Jonathan Johansson, som 
tillsammans med fem klass-
kompisar på Teknikprogram-
met driver UF-företaget.

Redo för UF-mässan
– Aleeleverna finslipar sina företagsidéer Slut på trasiga sladdar. Jonathan Johansson, Sofia Skyberg, Kevin Carlbom, Linn Sikström, Albin 

Leyonlund och Marcus Johansson på Ale gymnasiums Teknikprogram driver tillsammans Spring UF. 

Reder ut trassligt problem. Nathalie Wessling, Linn Falk Friberg och Beatrice Pettersson säljer dusch-
vänliga hårborstar genom Nabelli UF. 
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De specialdesignade fjäd-

rarna har de fått sponsrade 
från Got Spring i Göteborg. 
På mässan kommer man inte 
bara att kunna köpa deras 
produkt, utan även få den 
monterad på plats. 

Framgångsrik UF-skola
Nabelli UF, som drivs av 
Nathalie Wessling, Linn 
Falk Friberg och Beatrice 
Pettersson på Samhällspro-

grammet, tillhandahåller en 
hårborste med en speciell 
egenskap. Den kan användas 
för att reda ut tovigt hår re-
dan i duschen och på så sätt 
minimeras det värsta trasslet.

Deras marknadsföringsk-
nep är starka färger. 

– Vi kör på ett rosa-lila 
tema som verkligen syns, sä-
ger Nathalie. 

Hårborstarna kommer 
från hårvårdsföretaget Goc-

ciani och inför mässan laddar 
aleeleverna upp med ett re-
jält lager.

Ale gymnasium briljerade 
på UF-mässan 2012 då sko-
lan placerade sig bland de tre 
bästa i hela sex kategorier. 
Störst framgångar skördade 
då Reseslumraren UF som 
tog sig hela vägen till SM i 
Stockholm. Priset för bästa 
lärare gick till Aleläraren Jan 
Ragnarsson. 

Även i fjol fick man an-
ledning att fira då Slas-
krens UF utsågs till ”Årets 
UF-företag” och gymnasiet 
kammade hem titeln Årets 
UF-skola.

2014 blir sista året som 
Ale gymnasium finns repre-
senterat på UF-mässan inn-
an skolan avvecklas.

JOHANNA ROOS

ALE/KUNGÄLV. Kan du 
dansa, sjunga, spela, 
fota, måla, snickra eller 
något annat du vill visa 
upp?

I år har Ales ungdo-
mar åter igen chansen 
att anmäla sig till UKM – 
Möjligheternas festival 
den 15 mars. 
UKM – Ung Kultur Möts är 
en unik möjlighet för unga 
att få visa upp sina talanger. 
Det är bara fantasin som sät-
ter gränserna. 

Oavsett om man avser att 

stå på scen eller ställa ut sina 
konstverk är alla mellan 15 
och 20 år välkomna att an-
mäla sig på Kultur Ungdoms 
hemsida. 

Efter ett uppehåll förra 
året har chansen nu kommit 
igen och denna gång samver-
kar Ale och Kungälv. Den lo-
kala tävlingen går av stapeln 
den 15 mars i Mimers hus 
och sista anmälningsdag är 
den 26 februari.   

Regionfestivalen går i år i 
Alingsås och värd för Riks-
festivalen 2014 är Halland. 

JOHANNA ROOS

– Kulturfestivalen UKM är tillbaka

Fartfyllda minnen. 2008 var breakdance ett inslag i Ale-upplagan 
av UKM – Ung Kultur Möts.
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Unga talanger sökes

inkl. Premiumpaket.
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Köp till
 Parkeringsvärmare 

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se


