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4. Potatispågarna UF, Munkagårdsgymnasiet 
 
Anmälare: Katarina Åhman-Schantz & Eva Ingvarsson, 0729-822010, 0340-480950, Katarina.Ahman-Schantz@regionhalland.se 
 
Nominerade: Fredrik Bengtsson, Oscar Karlsson, Isak Larsson, Hampus Manecke & Albin Uhlin (Potatispågarna UF) 

Motivering: 
Potatispågarna UF drivs av fem pojkar som är uppvuxna i den halländska myllan. De har alla ett gediget intresse för lantbruk och dess möjligheter till utveckling och 
överlevnad på landsbygden. 
 
Affärsidén bygger på att sälja närproducerad kvalitetspotatis till en kundkrets med geografiskt område i hela Halland. 
 
Produkten är odlad utifrån grödans behov och odlingsbetingelserna på platsen. Potatisen säljs otvättad vilket sparar stora mängder av vatten i ett område som under 
2017 var hårt drabbad av torka. 
 
Pojkarna ser alla möjligheter och tar alla tillfällen till att skaffa sig en stor kundkrets. Bland annat har de kontaktat gårdsbutiker och organisationer runt om i Halland. 
Dessa kontakter har givit dem ett stort kontaktnät och kunder i flera led. 
 
De använder sig av marknadsföring via Facebook, på sin sida "Potatispågarna UF" men även via Reko-Ring Varberg, där kunderna beställer direkt på sidan och swishar 
sin betalning på plats vid utlämning av varan. Eleverna ser det som ett gyllene tillfälle att möta sina kunder personligen. Där ges tillfälle för kunden att träffa producenten 
och ställa eventuella frågor om odling, sorter, ja till och med tillagningstips. 
 
Företagets medlemmar har alla olika personligheter och kompetenser. Tillsammans bildar de ett starkt team och framgångsrikt företag. De har en lysande 
samarbetsförmåga men kan även arbeta var och en för sig själv eller i mindre grupper utifrån det som den aktuella situationen kräver. 
Medlemmarna ser UF - företagande och Entreprenörskap som en möjlighet att själva få prova på att driva företag vilket ger dem en ytterligare erfarenhet som de kan 
nyttja i sin framtida gärning som företagare på den halländska landsbygden. 
 
Länk till FB: https://www.facebook.com/UFpotatis/ 
 
UF: 1:a-plats Årets Monter i Halland, Deltar i Stockholm 
 

Nf-Juryns motivering: 

Kunniga unga odlare som personligen möter sina kunder och säljer närproducerad kvalitetspotatis med miljötänk - samt tillagningstips. 
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