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Cirkulär affärsidé tar unga företagare till Lissabon 
 
Under v 16 kommer två av Peder Skrivares skolas UF-företag att befinna sig i 
Lissabon. Under fem dagar kommer eleverna få möjlighet att vara med på UF-
mässa i Forum Lisboa. De kommer också att agera svensk jury och dela ut ”The 
Swedish Prize” samt göra skolbesök och träffa andra UF-företagare. 
 
 
Resan har gjorts möjlig tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen Varberg. 
Under året har skolan haft många UF-företag med fokus på hållbarhet och 
cirkulära affärsmodeller. Det utlystes därför en tävling för att ytterligare 
uppmuntra arbetet. Det lokala näringslivet bidrog med en jury och nu har 
segrande företag möjlighet att under några dagar verka i en internationell 
miljö. De kommer i Lissabon att få möjlighet att nätverka, sprida hållbara 
kunskaper samt även lära sig av andra. 
 
Under pressträffen finns möjlighet att träffa eleverna samt få mer 
information om vad som kommer hända under dagarna i Portugal. 
 
Vinnande UF-företag inkl motivering: 
Matsmarta UF – minskat matsvinn på recept 
Med en unik idé runt en frågeställning som alla känner igen 
skapar Matsmarta UF ett företag med digitala och skalbara möjligheter. 
Grundarna har positionerat sig som influencers för ett tankesätt som i 
grunden är cirkulärt. 
 
Ge och Köp UF – ger dina sportprylar ett nytt liv 
Med en tydlig nisch är Ge och Köp UF på väg att skapa en skalbar, digital 
plattform som både tillfredsställer nöjet att ge och nöjet att äga. Genom 
att samarbeta med partners höjer man värdet på produkterna 
och greppar över ett större spann av den cirkulära bågen. 
 
 
Tid för pressträff: torsdag 12 april 12:00 
Plats: Peder Skrivares Skola Varberg, Hus 1, våning 2 
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Välkommen! 
 
Kontakt: 
Pär Wiik 
Skola-Arbetslivsutvecklare, Peder Skrivares Skola 
0702-513244 
par.wiik@varberg.se 
 
 


