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6. Re-Jam UF, Stiernhööksgymnasiet 
 
Anmälare: Loman Lars Eriksson, 070-5392136, loman@rattvik.se 
 
Nominerade: Nelly Pettersson & Vera Wikström (Re-Jam UF) 
 
Motivering: 
Här har vi Nelly och Vera, som ser möjligheter i varje vrå! När de i höstas startade sitt UF-företag var de redan bestämda på att de ville göra något som minskade svinnet 
som uppstår i mataffärernas fruktavdelningar, så då föddes Re-Jam UF, för en bättre värld! 
 
Nelly och Vera brinner stort för den utbildning som de går och är alltid nyfikna och engagerade. De har i sitt UF-företag mött en del utmaningar, som de har bemästrat. 
Allt från samarbetet med mataffärerna till syltkokandets ädla konst, som hur man får bästa möjliga smakupplevelse och hållbarhet på produkterna. 
Samarbetet i deras företag går smidigt, och med den övriga klassen likaså. De har även skapat givande kontakter med mataffärerna och sin UF-rådgivare. På ett moget 
och ansvarsfullt sätt lyssnar de in sina medmänniskor innan de presenterar sina egna tankar och lägger fram en slutprodukt som, liksom deras syltprodukter, är en 
underbar blandning av sötma och sälta, konsistens, färg och doft. Något som alla berörda känner att de har bidragit till och kan känna stolthet över. 
Uppväxten på landsbygden, i Nordanstig och Oxberg, har färgat dem båda och efter att ha studerat vidare efter gymnasiet, så är önskan stor att verka på och för 
landsbygden. 
 
Inom den Entreprenöriella sfären är Nelly och Vera väldigt starka. De driver UF-företaget Re-Jam UF med stor framgång och har varit på julskyltningar samt 
julmarknader och sålt sina varor. Förra veckan (24/1) deltog de i vår lokala UF-mässa här på skolan, tillsammans med de andra UF-företagen som vi har (totalt 32 
stycken). Re-Jam UF vann nr 1 Årets UF-företag, 2 Årets Hållbara UF-företag, 4 Årets Produkt och 5 Årets Monter! Storslam, med andra ord i Rättvik! 
 
Nelly och Vera har under sin tid här på Stiernhööksgymnasiet varit med i Marknadsföringsgruppen och åkt med runt på olika aktiviteter över hela dalarna och informerat 
om vår skola. De har ett estetiskt öga för hur en tilltalande monter ska byggas upp, en god förståelse för planeringens och agerandets betydelse, samt en utvecklad 
förmåga att lyssna in vad besökarna säger, snabbt göra en behovsanalys och svara sakligt så att den frågande blir nöjd med informationen. 
 
Länkar: 
https://www.siljannews.se/rattvik/har-ar-arets-uf-foretagare 
https://www.facebook.com/ReJamUF/ 
https://www.dt.se/logga-in/storslam-for-re-jam-unika-syltrecept-bakom-vinnande-affarside 
http://www.pictaramweb.com/u/rejamuf 
https://www.facebook.com/leksandssparbank/videos/1853206708083224/  
 
UF: 2:a-plats Årets Hantverk 2:a-plats Årets Hållbara företag i Dalarna 
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Nf-Juryns motivering: 
Minska fruktsvinnet! Målmedvetna elever som samverkar med matbutiker och förädlar kasserad frukt till kvalitativ sylt, samt informerar om hållbart 
naturbruk. 
 
 

   


