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21-åriga Alexandra Rahm berättade om sitt mångsysslarliv.
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Alessandra Bolzagni talade från Milano via
länk.

Tjejer lär sig till entreprenörer
SÖDERHAMN

Tjejerna på Staffangymnasiet fick sig i går en
dos girlpower. De fick då
chansen att inspireras
av unga kvinnliga företagare.
– Det funkade bra, jag
blev inspirerad, säger
Maya Muhammed Noras,
som går estetprogrammet.

Syftet med arrangemanget
var att det skulle fungera
som ett avstamp till starten av UF-företag, som alla
har möjligheten till under tredje året i stället för
att skriva ett projektarbete. UF står för ung företagsamhet och går ut på att
man startar och driver ett

Maya Muhammed Noras blev sugen på att starta företag.

företag under ett år.
Ingrid Nyström, UFsamordnare på skolan, höll
i evenemanget som inleddes med föredrag från två

positiva exempel på unga,
kvinnliga entreprenörer.
Först ut var 33-åriga Ales-

sandra Bolzagni på en

skrapig Skype-länk från Milano. Hon driver företaget
My Special Guest, en resebyrå för den lyxigare sorten
av resor. Hon talade om vikten av kreativitet, kartaktär,
kontroll och passion. Hon
berättade också om de problem man kan stöta på som
ung kvinna i företagsbranschen.
– Det kan vara svårt att
jobba med äldre män. Som
en ung tjej kan man inte riktigt säga att de gör fel, det
gillar de inte, konstaterade
hon.
Hon följdes av Alexandra

Rahm, en 21-åring från Söderhamn som redan hunnit med mer än de flesta
gör på en livstid. Hon be-

rättade om hur hon läste in
gymnasiet, hur hon åkte till
Polen och arbetade som 18åring och hur hon nu hyr ut
hästboxar, sysslar med dans
och musik och syr historiska kläder.
– Att sitta på ett kontor
och jobba 9-till-5 passar
inte mig, motiverade hon
sitt mångsysslande.
Det hela avrundades
med information om arbetet med UF-företag. Erika Westh, Joann Ling och
Karin Fernqvist, som driver företag i år tillsammans
med Elin Löfman, delade
med sig av sina erfarenheter. Deras projekt går under
namnet Refreshment UF i
form av en drinkbok.
Och arrangemanget ver-

kade få önskad effekt hos
publiken.
– Jag förväntade mig att bli

inspirerad och det blev jag,
säger Maya Muhammed
Noras.
Hon vill gärna driva ett
UF-företag.
– Ja, jag är sugen. Jag har
funderat på det ett tag.
Hon har tidigare varit
med i ett projekt där man
driver ett företag under ett
sommarlov.
– Jag och en tjej till höll
på med glasblästring. Det
gick bra och var kul. Jag
funderar på att göra det
igen.
OSKAR KLINGBORN
oskar.klingborn@
soderhamnskuriren.se

Forskarrapport vill flytta
hela vargflockar till Norrland
EDSBYN

Nästa vecka ska Naturvårdsverket på uppdrag
av miljöminister Andreas Carlgren lämna ett
förslag om hur den genetiska statusen på den
skandinaviska vargstammen ska förbättras.

Vargforskare, zoologer och
genetiker har därför utarbetat en rapport till myndigheten där ett förslag
bland annat är att flytta hit
hela flockar av finskryska

vargar. Det är Värmlands
Folkblad som fått Naturvårdsverket att släppa den
tidigare hemligstämplade
forskarrapporten.
Bakom rapporten står
forskare vid Skandulv, det
skandinaviska vargforskningsprojektet, Sveriges lantbruksuniversitet,
Lunds samt Stockholms
universitet.
Den genetiska statusen för den skandinaviska
vargstammen bedöms av

forskarna som osund och
akut och de föreslår därför
olika åtgärder för att höja
statusen. Och om inte åtgärder görs behöver vi en vargstam på minst 1 000 vargar
för att säkerställa den genetiska variationen.

reslås är att söva och flytta
vargar som tar sig in i norra
Sverige. Flytta vargvalpar
från Finland och byta ut
mot de skandinaviska valparna.
Ytterligare ett förslag är att

Ett av förslagen forskar-

inseminera alfatikar med
utländsk vargsperma.

na ger är att flytta hit hela
flockar av finskryska vargar.
Ett annat att göra ett pärlband, en fredad zon, av vargrevir längs Norrlandskusten. Andra åtgärder som fö-
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