Helene Åkerlind, regionchef för Ung Företagsamhet, backas upp av medarbetarna
under invigningen. Foto: Stefan Carlzon
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Företagsam framtid för Söderhamnsungdomar
SÖDERHAMN

Fakta: Ung FöretagsamhetSedan starten 1980 har cirka 150 000 ungdomar genomgått utbildningen på drygt 500 av
landets gymnasieskolor. I år driver 15 740 elever ett eget UF-företag.UF finns representerat i Sveriges samtliga län. I
Gävleborgs län finns kontor i Gävle och Söderhamn.Källa: www.ungforetagsamhet.se
Skriv första kommentaren!
Ung Företagsamhet har stärkt sin närvaro i Hälsingland i och med öppnandet av ett nytt lokalkontor i
Söderhamn. Invigningen på onsdagen bjöd på UF-tillverkade snittar och peppande tal av bland andra Svenskt
Näringsliv.
-Det här är en manifestation för företagsamheten, sade Tove Lifvendahl, kommunikationschef för Svenskt Näringsliv, när
hon inledde sitt invigningstal på onsdagen.
Ung Företagsamhet, UF, öppnar lokalkontor i Söderhamn och det uppmärksammades med snittar, sång och snack.
För musikunderhållningen stod Albin Gustavsson, 18 år från Färila, och hans alldeles egna UF-företag, Palmuf.
Snittarna serverades av elever från Torsbergsgymnasiet i Bollnäs, en av de drygt 500 gymnasieskolor i landet som
erbjuder UF-programmet.
-Smörgåstårtor eller catering, sade Robin Hintze, 17 år från Söderhamn, om inriktningen för sitt eget UF-företag, som
ska sjösättas nästa läsår.
UF är en ideell organisation som arbetar för att Sverige ska få fler företagare. Verktyget är ett utbildningsprogram för
gymnasieungdomar som under ett år får starta, driva och avveckla ett eget UF-företag.
Tove Lifvendahl och Svenskt Näringsliv är bekymrade för Sveriges framtid. Sverige har tappat sin tätposition i den så
kallade välståndsligan, där Sverige som bäst legat på en fjärdeplats mellan 1970 och 1975 men numera innehar en
fjortondeplats.
-Sverige har inte en chans om det inte kommer nya företag och entreprenörer. Det är inte så att Sverige blir sämre –
andra blir bättre och vi måste matcha det för att utveckla välfärden, sade hon.
-Därför vill Svenskt näringsliv och våra 55 000 medlemsföretag säga grattis. Vi ser fram emot god konkurrens från de
unga entreprenörer som kommer att skapas och växa här, avslutade Lifvendahl.
Talade gjorde även Ulf Olsson, ordförande för Sveriges Byggindustrier Gävleborg, och Magnus Olsson, UF Sverige.

