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NYHETER FRÅN UF  
ÖREBRO april 2021 
 

• Tävlingsresultat från tävlingsveckan 

• SM i Ung Företagsamhet 10-11 maj 
- Pepp och Prepp för Örebro SM trupp 

• Kalender 2020/2021 
• UF:s hemsida och sociala medier 
• Nyheter och Tips 
• Utbildningar och information 
• Avveckla UF-företaget 
• Stipendier 

 
 
 

 

KALENDER 2020/2021 
Se viktiga datum till höger. Finns också på hem-

sidan, så kolla där med jämna mellanrum, det 

kan ske förändringar. Det går också att ladda 

ner hela vår översiktskalender över UF-året för 

elever och lärare från hemsidan.  

 

TÄVLINGSVECKAN ÖREBRO 
För första gången så genomförde vi en tävlings-

vecka, under E-week v 11. UF-företagen som 

tagit sig vidare till final fick under den här veckan 

träffa juryn i respektive tävling. Vi avslutade 

veckan med en digital direktsänd prisutdelning 

på fredagskvällen. 

Vill du se sändningen hittar du den här: 

 

 

 

 

 

 VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2020/2021 

 

Hösten 2020 

27 aug Lärarkickoff digital med ”go-fika” 

1 sept. Registreringen öppnar för UF-företagare 

3 sept.  Webbinarium Fas 1: Inför UF-året,  

 se länk på hemsidan 

   

1 okt  Webbinarium Fas 2: Starta  

se länk på hemsidan 

5 okt  TRE-fika med UF:  

  Digitala affärsplanen, se länk  

  på hemsidan 

8 okt    Elevkickoff, digital. Kl. 14.00-15.00  

Se länk på hemsidan  

(elever och lärare) 

 

November  Säljtillfällen kommer 

5 nov Webbinarium Fas 3: Driva  

 Se länk på hemsidan 

20 nov Deadline Affärsplan för tävling 

27 nov Deadline Affärsplan, som  

obligatorisk inlämning 

 

December  Säljtillfällen - kommer 

1 dec  Registreringen stänger! OBS tänk på att 

vara färdigregistrerad i god tid. Går inte 

att ändra något när registret är stängd. 

? dec               Lärar-och partnerträff – inställd 

 

16 dec   Ekonomiutbildning för UF-lärare,  

  digital 

Våren 2021 

Januari  

14 jan  Ekonomiutbildning för UF-lärare,  

  digital  

Februari 

5 feb    Deadline för inlämning av tävlingsbidrag 

för samtliga tävlingar 

 

19 feb  Extra insatt!  

Ekonomiutbildning för UF-lärare,  

  digital 

Mars 

15-18 mars Tävlingsdagar 

19 mar  Prisutdelning 

 

April  Årets reklamfilm - tävling  

  Inför SM – datum kommer 

  

Maj 

10–11 maj  SM i UF företagande, mer  

information kommer  

25 maj Deadline Årsredovisning 

27 maj Deadline rapportera in obl. Mo-

ment, tilläggsmoment och intygsbe-

rättigade 

 

Juni ”Lärarwrap” datum kommer  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HN8cVzAVvPM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HN8cVzAVvPM


 
Ung Företagsamhet Örebro län  

 

2 

 

 

Resultat i tävlingarna 

Årets UF- Företag 
1:a  List of Hotlines UF, Thoren Business School Örebro 
2:a  NaturDesign UF, Rudbecksgymnasiet Örebro 
3:a  Plant X UF, Thoren Business School Örebro 
 
Årets Socialt Hållbara UF-företag 
1:a  AT Advising UF, Thoren Business School Örebro 
2:a  Miniwear UF, Thoren Business School Örebro 
3:a  List of Hotlines UF, Thoren Business School Örebro 
  
Årets Tjänst  
1:a  Marketing Business Future UF, Lindeskolan Lindesberg 
2:a  Scrap UF, Thoren Business School Örebro 
3:a  ND.U.X UF, Thoren Business School Örebro 
  
Årets Hantverkare 
1:a  Smidigt Smide UF, Karolinska gymnasiet Örebro 
2:a  Green Suds UF,  Rudbecksgymnasiet Örebro 
3:a  Crystalline UF, Thoren Business School Örebro 
 
Årets Ekologiskt Hållbara UF- Företag 
1:a  NaturDesign UF, Rudbecksgymnasiet Örebro 
2:a  Green Suds UF,  Rudbecksgymnasiet Örebro 
3:a  BeeBright UF, Rudbecksgymnasiet Örebro 
 
Årets Innovation 
1:a  Green Suds UF,  Rudbecksgymnasiet Örebro 
2:a  Framed Music UF,  Rudbecksgymnasiet Örebro 
3:a  List of Hotlines UF, Thoren Business School Örebro 
 
Årets Vara  
1:a  Green Suds UF,  Rudbecksgymnasiet Örebro 
2:a  GENESIS UF, Alléskolan Hallsberg 
3:a  NaturDesign UF, Rudbecksgymnasiet Örebro 
 
Årets Säljare 
1:a  Ali Taleb - AT Advising UF,  Thoren Business School Örebro 
2:a  Padasht Sherwan - Quickr UF, Thoren Business School Örebro 
3:a  Fanny Andersson - Marketing Business Future UF, Lindeskolan Lindesberg 
 
Årets Logotyp (regional tävling) 
1:a  Framed Music UF, Rudbecksgymnasiet Örebro 
2:a  Green Suds UF,  Rudbecksgymnasiet Örebro 
3:a  Miniwear UF, Thoren Business School Örebro 
 
Årets Webb (regional tävling) 
1:a  GENESIS UF, Alléskolan Hallsberg 
2:a  List of Hotlines UF, Thoren Business School Örebro 
3:a  Vestir UF, Tullängsgymnasiet Örebro 
 
 



 
Ung Företagsamhet Örebro län  

 

3 

 

 
 
Årets UF-lärare  
Vinnare: Elsa Westerlind, Rudbecksgymnasiet Örebro 
Nominerade: Henrietta Nilsson, Möckelngymnaiset 
                      Elsa Westerlind, Rudbecksgymnasiet 
                      Thorens UF-lärarlag, Thoren Business School  
                      Antigoni Kalemikeris, Karlskoga Idrottsgymnasium 

Årets UF-skola 
Vinnare: Thoren Business School, Thoren Business School Örebro 
 

Stort grattis till er alla! 
 

SM TRUPPEN FRÅN ÖREBRO ÄR NU REDO! 
 
SM-truppen från Örebro är redo för SM i UF företagande! 
De som representerar Örebro Län under SM 2021 är: 
 
Årets UF- Företag: List of Hotlines UF, Thoren Business School  
Årets Socialt Hållbara UF-företag: AT Advising UF, Thoren Business School  
Årets Tjänst: Marketing Business Future UF, Lindeskolan  
Årets Hantverkare: Smidigt Smide UF, Karolinska gymnasiet  
Årets Ekologiskt Hållbara UF- Företag: NaturDesign UF, Rudbecksgymnasiet 
Årets Innovation: Green Suds UF,  Rudbecksgymnasiet  
Årets Vara: Green Suds UF,  Rudbecksgymnasiet  
Årets Säljare: Ali Taleb - AT Advising UF,  Thoren Business School  
Årets Affärsplan: Insito UF, Thoren Business School  
Årets Årsredovisning (2020): Mr King UF, Thoren Business School  
Årets UF-lärare: Elsa Westerlind, Rudbecksgymnasiet  
Årets UF-skola: Thoren Business School 
 
De som ska vara med på SM kommer att få information genom Ung Företagsamhets 
hemsida samt via e-post från oss på UF-kontoret. Vi kommer att ha digitalt ”SM pepp” 
med information 29 april, 16.00-17.00, för tävlande UF-företag och deras UF-coacher. 
Inbjudan kommer via e-post. 

Vi önskar alla STORT LYCKA TILL!  

SM I UNG FÖRETAGSAMHET 
 
SM 2021 blir ett helt digitalt event där vi kommer att utse 16 vinnande företag i olika ka-
tegorier.  Tävlingsdagar är 5, 7,10 maj (olika beroende på tävling). Alla berörda företag 
kommer få information om vilken dag som man ska vara med. Det är viktigt att ha koll 
på allt som händer inför och under SM på vår hemsida under SM 2021, du hittar den i 
menyn till höger i inloggat läge, länk: https://ungforetagsamhet.se/sm-2021  
Prisutdelning är den 11 maj kl. 19.00.  
Under ”tävlingsveckan” v18 (3-11 maj) finns det program med olika föreläsningar för 
UF-elever och lärare. Se programmet på hemsidan under SM 2021.  
 
 

https://ungforetagsamhet.se/sm-2021
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NYHETER OCH TIPS 

 

Registrering inför ditt UF-år 
Vi har lanserat ett helt nytt inlogg på vår hemsida. Inlogget "INFÖR DITT UF-ÅR" är 
perfekt för dig som har elever som ska driva UF-företag till hösten men som redan nu 
under våren vill börja bekanta sig mer med UF-företagande. 
Eleverna får tillgång till utvalt material och utbildningar med syfte att ladda och förbe-
reda inför UF-året. Eleverna kan exempelvis genomföra utbildningarna Välkommen till 
företagsamheten och Smart Företagande. De får också tips när det kommer till arbetet 
med affärsidéer och kan testa sin affärsidé i Affärsidékollen.  
Läs mer här https://ungforetagsamhet.se/internal/ung-foretagsamhet-sverige/nytt-infor-
ditt-uf-ar-inlogg-nu-aktivt 
 

Lärarstudent – välkommen till UF 
För de som studerar till att bli lärare, fritidspedagog eller studie-och yrkesvägledare och 
är nyfiken på att veta mer om entreprenörskap i skolan - kan nu registrera sig som hög-
skolestudent på vår webb. Då får man tillgång till våra lärarutbildningar i entreprenör-
skap, veta mer om hur entreprenörskap är kopplat till styrdokumenten i skolan, tips på 
hur man konkret kan arbeta med entreprenörskap samt tillgång till övningar och utbild-
ningar som man kan ta med sig till klassrummet under sin VFU. Man registrerar sig helt 
kostnadsfritt på vår webb – läs mer här https://ungforetagsamhet.se/ung-foretagsam-
het-sverige/ny-plattform-hogskolestudenter 
 

Säljtillfällen under våren 
UF Örebro planerar att kunna erbjuda UF-företagen ett säljtillfälle under  
våren. Hur och var det kommer att ske presenteras på hemsidan som en Nyhet  
(Örebro) och på Instagram – håll koll där! 
 

Tävling Årets Årsredovisning – skiftlig som laddas upp  
De som vill tävla med sin årsredovisning gör den skriftligt, sparar som pdf och laddar 
upp den på hemsidan senast den 27 maj, kl.15.00.  Eleverna laddar upp sin årsredo-
visning för tävling i inloggat läge under redigerafliken på "Mitt Företag". 

Film om Avveckla-fasen 

Film om sista fasern under UF-året finns som du kan visa för eleverna. Värmland har 
spelat in den och du hittar den på hemsidan, ”Min sida”, i menyn på höger sida under 
rubriken Media-Filmer.  
Ligger också under Aktuellt Örebro. 

 

Grundskolan – aktiviteter med UF Örebro 
 
Framtidskoll 
Den 27/4, kl 9.00-11.00, kommer vi för första gången att anordna Framtidskoll tillsam-
mans med Arbetsmarknadskunskap och Swedbank. Det är en digital kostnadsfri aktivi-
tet med fokus på entreprenörskap, jobb, framtid och privatekonomi. Målgruppen är åk 
8-9. Vill du veta mer kontakta Rose-Marie, mailto:rose-marie.drehmer@ungforetag-
samhet.se 

 

https://ungforetagsamhet.se/internal/ung-foretagsamhet-sverige/nytt-infor-ditt-uf-ar-inlogg-nu-aktivt
https://ungforetagsamhet.se/internal/ung-foretagsamhet-sverige/nytt-infor-ditt-uf-ar-inlogg-nu-aktivt
https://ungforetagsamhet.se/ung-foretagsamhet-sverige/ny-plattform-hogskolestudenter
https://ungforetagsamhet.se/ung-foretagsamhet-sverige/ny-plattform-hogskolestudenter
mailto:rose-marie.drehmer@ungforetagsamhet.se
mailto:rose-marie.drehmer@ungforetagsamhet.se


 
Ung Företagsamhet Örebro län  

 

5 

 

 

 

UF & E-kampen 
Vi utvecklar hela tiden vårt arbete med grundskolorna runt om i reg-
ionen.  
Under våren har vi startat ett projekt som drivs av Ung Företagsamhet Örebro län & E-
kampen i samverkan med Region Örebro Län. Det är ett projekt för åk 7–9 i Örebro 
län, som pågår tom läsåret 2022. 
Syftet med projektet är att stötta skolor i åk 7–9 att utveckla entreprenörskap i skolan. 
Tillsammans med skolorna skapar vi en modell med vår metodik och våra aktivite-
ter/läromedel som i grunden främjar entreprenöriellt lärarande. Vi du veta mer kontakta 
Rose-Marie, mailto:rose-marie.drehmer@ungforetagsamhet.se 
 

 

UNG FÖRETAGSAMHETS HEMSIDA OCH  

SOCIALA MEDIER 

 

Hemsidan är en viktig kanal för oss för att nå ut med information till 

UF-lärare och elever. 

 

Följ oss på Facebook och Instagram– där händer det grejer hela ti-

den!  Kan vara inbjudningar, intervjuer, korta filmer, tips och nyheter. 

Tagga oss gärna i inlägg och stories så vi ser allt kul som sker inom 

UF ute hos er på skolorna. 

ÅRSREDOVISNING & AVSLUTNING AV UF-ÅRET 
Nu närmar vi oss den sista fasen i processutbildningen UF-företagande - Avveckling.  

Här är en viktig checklista som kan vara till hjälp för att ha koll på vad som ingår i  

avvecklingen. 

Checklista - avveckling av UF-året (finns också en checklista på hemsidan, under 

Dokument) 

• Få betalt för de sista fakturorna 

• Betala skulder 

• Avsluta bankkonto 

• Stäng ner hemsidor m.m. 

• Skriv en årsredovisning, digitalt eller laddas upp - på ungforetagsamhet.se 

• Hålla en bolagsstämma 

• Betala tillbaka riskkapital (och ev. utdelning) 

• Dela upp vinsten mellan medlemmarna (är det vinst båda åren 20/21, ska vins-
ten skattas för respektive år) 

• Bokför de sista händelserna 

• Ladda ner intyget 

• Arkivera bokföringsunderlag (Dokumentationsskyldighet) 

 
 

mailto:rose-marie.drehmer@ungforetagsamhet.se
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Årsredovisning 
Det sista obligatoriska momentet som eleverna ska göra är att skriva 
en årsredovisning den kan göras via den Digitala versionen som finns på hemsidan el-
ler som tidigare att den laddas upp som en PDF-fil på hemsidan. Du som lärare väljer i 
vilken form du tycker att eleverna ska göra sin årsredovisning. 
 
En årsredovisning ska innehålla följande (se sid 287–301 i Elevboken): 
  
• Framsida 
• Innehållsförteckning 
• VD ord 
• Förvaltningsberättelse  
• Ekonomiska rapporter (resultat – och balansräkning) 
• Revisionsberättelse, underskriven av revisor/UF-coach, samt ort och datum 
• Underskrifter av samtliga av UF-företagets medlemmar samt ort och datum 

 

 

Digital årsredovisning – obligatoriskt för intyg 

Den finns på hemsidan och man fyller i den online. UF-företagen når denna i inloggat 
läge under ”Mitt företag”, där finns även en instruktionsvideo.  
Nedan finns en länk till Vimeo och instruktioner för hur man skapar den digitala årsre-
dovisningen: https://vimeo.com/393110638 (samma som finns på hemsidan) 
 
Du kan som lärare följa eleverna i processen med den digitala årsredovisningen 
under 
"Mina UF-företag" och kommer se följande status:  
"Skapa" - eleverna har inte påbörjat sitt arbete  
"Utkast" - eleverna har påbörjat sin årsredovisning. Eleverna kan påbörja sin årsredo-
visning vid ett tillfälle, spara och fortsätta vid annat tillfälle. Eleverna kan vara inne och 
jobba med årsredovisningen samtidigt. Det går också att ladda upp bilder i årsredovis-
ningen. Den digitala årsredovisningen signeras digitalt av samtliga medlemmar (se 
instruktionsvideon). 
"Granskning av revisor" – när eleverna är klara så skickas årsredovisningen till  
företagets revisor som är någon av de lärare som handleder dem. Läraren granskar 
och godkänner den eller vill få den kompletterad. När revisorn är klar godkänns/signe-
ras årsredovisningen av revisorn och den är klar.  
Inför granskningen av årsredovisningen kan du som lärare,från med i år, skriva ut den 
just för att det kan vara lättare att läsa/granska i en utskrift.  
 
När den digitala årsredovisningen godkänts kommer status att automatiskt ändras till 
"Ja".  
Lärarnas checkbox "Årsredovisning godkänd" fylls alltså i automatiskt när den digitala 
årsredovisningen godkänts. Årsredovisningen kommer att kunna hämtas som PDF-fil 
under ”Mitt företag”. Deadline 26/5 kl 15.00. 
 
 

Deadline för årsredovisning  
Deadline för digital årsredovisningen i Örebro är den 25 maj, klockan 15.00. 
Du som lärare ska gå igenom årsredovisning och se till att samtliga delar ovan är inklu-
derade och att de ekonomiska rapporterna är korrekta. Tänk på att sätta en tidigare de-
adline för att kunna ge eleverna feedback och möjlighet att korrigera/komplettera even-
tuella brister. Du som lärare är revisor. 

 

https://vimeo.com/393110638
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Tävling Årets Årsredovisning – skiftlig som laddas upp  
De som vill tävla med sin årsredovisning gör den skriftligt, sparar som 
pdf och laddar upp den på hemsidan senast den 27 maj, kl.15.00.  Eleverna laddar upp 
sin årsredovisning för tävling i inloggat läge under redigerafliken på "Mitt Företag".  

 

Rådgivare 

Be eleverna ta kontakt med sin rådgivare för att få hjälp inför avveckling och upprät-
tande av årsredovisningen. Be dem gärna även att bjuda in rådgivarna till bolagsstäm-
man. Viktigt är också att eleverna på något sätt tackar rådgivarna för deras insats un-
der året.  

Bolagsstämma (se sid 303–309 i Elevboken) 

För att avluta UF-företagets verksamhet hålls en Bolagstämma. Där läggs årsredovis-
ningen med revisionsberättelse fram för räkenskapsåret. Stämman ska godkänna re-
sultat- och balansräkning och ta ställning till förslag om vinstfördelning eller behand-
lande av eventuell förlust.   
  
  
Dokumentationsskyldighet  

Eleverna har skyldighet att spara underlag för bokföring enligt reglerna för fysiska per-
soner som driver hobbyverksamhet, s.k. Dokumentationsskyldighet, dvs arkivering i 
fem år plus innevarande år = totalt 6 år 
 
 

Deklaration 
Överskottet i UF-företaget, den vinst som man har efter UF-årets slut är skattepliktig. 
Det betyder att man ska ta upp den delen av vinsten i sin inkomstdeklaration, tillsam-
mans med inkomster från till exempel sommarjobb. Är det vinst både höst och bårter-
min (åren 20/21) så ska vinsten beskattas för respektive år. 
Läs mer på sid 122–126 i elevboken.    
Du hittar också information ”Skattedeklaration för UF-företag” på Skatteverkets hem-
sida: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/ungaforeta-
gare/ungforetagsamhet 

 
 

Utvärdera UF-året 

Låt eleverna utvärdera och reflektera över sitt UF-år, lärdomar och erfarenheter. För-

hoppningsvis kommer eleverna känna att de verkligen gjort en personlig resa under 

året! 

 

Information om avveckling för UF-företag 
Du som handledare för UF-elever kan boka in ett pass med Adam som då går igenom Digital 

årsredovisning och lite mer om vad som ingår i fasen avveckla. 

Visa också gärna filmen om avveckling. 

Hör av dig till Adam och boka en digital träff till dina elever!  

Boka här: adam.silverlid@ungforetagsamhet.se 

 
 
 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/ungaforetagare/ungforetagsamhet
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/ungaforetagare/ungforetagsamhet
mailto:adam.silverlid@ungforetagsamhet.se
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INTYG TILL ELEVEN 

På intyget visas de digitala/interaktiva utbildningar man som elev har 
gjort på UF:s hemsida. Har företaget genomfört en Fördjupning och klarat den så syns 
den också (den ska skrivas in/bockas i av läraren) Läs mer om obligatoriska momenten 
på hemsidan: https://ungforetagsamhet.se/internal/obligatoriska-moment-0  
 
Du som lärare bockar av alla moment som UF-företaget har fullgjort: 

• Affärsplan 

• Minst två säljtillfällen, kan vara digitalt eller fysiskt  

• Rådgivarkontakt 

• Årsredovisning (notera att BÅDE du som lärare och UF-kontoret ska bocka av 
årsredovisningen) 

• Ev. genomförd Fördjupning. 
 
Den elev som inte har varit aktiv i UF-företaget, inte varit delaktig i momenten 
får inte intyg. Det är du som lärare som markerar om eleven inte ska ha intyg. 
 

 
För att eleverna ska kunna få sina intyg innan de slutar måste samtliga delar vara 
ibockade på hemsidan SENAST DEN 27 maj. 
  
När alla moment i är i bockade och betyget är inskrivet så kan du eller eleven skriva ut 
intyget, som går att skriva ut fram till den 31 juli 2020. Eleverna som är intygsberätti-
gade kommer också få en e-post med intyget bifogat till den e-postadress som är regi-
strerad hos Ung Företagsamhet. OBS! Be dem att uppdatera sin e-postadress till en 
som de har även när de slutat skolan. 
Många arbetsgivare ser det som en merit att man har drivit UF-företag.  
Rekommendera därför eleverna att de med fördel kan komplettera sitt CV med intyget 
från Ung Företagsamhet. 
 
  
UF-ALUMNI 
Påminn eleverna om att registrera sig i vårt nätverk UF Alumni. Nätverket är till för dem 
som drivit UF-företag och ger eleven möjlighet till flera stipendier och erbjudanden från 
våra samarbetspartners. Tipsa dem om att gå igenom  ”Din guide till framtiden” som 
de hittar på hemsidan https://ungforetagsamhet.se/internal/learning 
 

 

UTBILDNING- OCH INFORMATION 

FÖR LÄRARE 

TRE-fika med UF (teamsträffar)  
Vi har tillsammans med kollegorna i storregionen haft olika digitala tema konferensen under 

läsåret, TRE -fika med UF. Nu har vi haft de sista för i år och det känns som det är något vi vill 

fortsätta med under nästa läsår. Så vi återkommer med planering och program till uppstarten i 

höst. Tack till alla som har medverkat under året 

 

 

  

 

https://ungforetagsamhet.se/internal/obligatoriska-moment-0
http://ungforetagsamhet.us5.list-manage.com/track/click?u=997f88cd551c72479e41e99dc&id=db3823cdd5&e=74533dc4d5
https://ungforetagsamhet.se/internal/learning
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Inspiration inför nästa UF-år 

Det är dags att inspirera nästa års UF-elever! Kontakta Adam för att 

boka in en digital inspiration som ger ”pepp och prepp” inför UF-året.  

Vi har en film som ni kan visa innan Adam träffar eleverna        

Du hittar den via den här länken: https://youtu.be/uVVLF214UDQ 

 

STIPENDIER UF ÖREBRO 
EGERYDSSTIPENDIET 
Vi på Ung Företagsamhet i Örebro har tillsammans med Egeryds Fastigheter tagit fram ett sti-

pendium som vi har valt att kalla Egerydsstipendiet. Detta är en unik möjlighet för Örebro läns 

UF-företagare som vill driva sitt UF-företag vidare efter läsårets slut eller driva företag med en 

annan idé.  Man är med och tävlar om vinster upptill 50 00 kr! 

Läs mer på hemsidan: 

https://ungforetagsamhet.se/orebro/mojligheter-efter-uf-aret-ansok-till-ett-stipendie  

 

SVANBERGKLIVET 

För den som drivit UF-företag är SvanbergKlivet en unik möjlighet att få jobba som betald  

trainee under 4 månader hos en av vårt läns främsta entreprenörer, Håkan Svanberg. 

Läs mer på hemsidan:  

https://ungforetagsamhet.se/orebro/mojligheter-efter-uf-aret-ansok-till-ett-stipendie 

 

Du hittar mer om STIPENDIERNA här under Nyheter Örebro 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
UF-KONTORET 
Ida, Rose-Marie, Adam 
 
Följ oss! 
        www.ungforetagsamhet.se/orebro     

 

    

facebook.com/ungforetagsamhetorebrolan 

  

@uforebrolan 

https://youtu.be/uVVLF214UDQ
http://www.ungforetagsamhet.se/orebro

