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Nu fylls butiken
med nyheter!
Vi finns i Görla
mittemot Beijer.
Välkommen in
önskar Kalle
och Nina!

Soffgrupp Gräddö
Mått soffa: 204x84x108 cm.
Ord pris: 10.990:-

Vårt paketpris: 8.990:-
Soffa, fåtölj och pall

Soffa Lido
362x230x182 cm

Vårt pris: 14.500:-

Soffa Zero
324x200x144 cm

Vårt pris: 8.900:-

Soffa Zero med
vändbar divan
248x144x90 cm

Vårt pris: 5.900:-

Bordlampa Gems
Ord pris: 1.250:-

Vårt pris: 495:-

Ribbon taklampa
Ord pris: 1.625:-

Vårt pris: 650:-

Väggspot Mood
Ord pris: 399:-

Vårt pris: 245:-

Golvlampa Oriental
H: 105 cm. Ord pris: 2.100:-

Vårt pris: 795:-

Erik Zetterman (till vänster) och Simon McMullen som blir nya nattklubbschefer för Mobergs har ett helhetskoncept.
– Eventen kommer komma tillbaka, säger Simon McMullen. 

Norrtälje

Idén började som ett 
UF-företag: Att nå ut till 
personer som inte har 
åldern inne för krogen. 
Nu blir Erik Zetterman 
och Simon McMullen 
nya nattklubbschefer 
för Mobergs Bar. De an-
ordnar också ett antal 
events.
– Vårt koncept är att 
göra något extraordi-
närt, säger Erik Zetter-
man.

Erik Zetterman startade ett 
UF-företag med en gymna-
siekompis för snart tre år 
sedan. Var fjärde UF-elev 

startar eget som vuxen och 
just detta gjorde Erik Zet-
terman tillsammans med 
Simon McMullen. Under 
sommaren 2011 har de de 
varit delarrangörer i natt-
klubben Havspiren med 
fokus på aktiviteter i Socie-
tetsparken. 

Kul och lärorikt
– Det har varit jättekul och 
lärorikt att få jobba med er-
farna krögare och klubb-
chefer, säger Simon Mc-
Mullen.

Killarna, båda 21 och upp-
vuxna i Norrtälje, är nu redo 
att ta nästa steg och denna 
vecka blev det klart: de blir 

nya nattklubbschefer för 
Mobergs Bar. 

Utelivet i Norrtälje kan 
vara ganska monotont, me-
nar Simon McMullen och 
Erik Zetterman. De vill 
blanda människor och sam-
tidigt kunna skapa fler ar-
betstillfällen. När Mobergs 
öppnar är dock inte klart. 
Killarna satsar på ett helt 
koncept och vill ordna olika 
typer av evenemang även 
på Mobergs. 

– Det är kul med nytt blod 
och nya idéer. De verkar 
drivna och hungriga på att 
göra något. Vi behöver en 
ny generation som tar över, 
ska bli spännande, säger 

Mathias Sundholm, deläga-
re i Mobergs Bar. 

På lördag anordnar Si-
mon McMullen och Erik 
Zetterman även en som-
maravslutningsfest på 
OKÅ, Hotell Roslagen, där 
det lokala bandet Shotgun 
Crackers spelar. 

Social interaktion
Men deras idé handlar om 
mer än nattklubbar. Idag 
anordnas en FIFA-turne-
ring där tio procent av an-
mälningsavgiften går till 
Röda Korset.

– Vi ser inte så mycket av 
den här typen av aktiviteter, 

men det finns en efterfrågan 
eftersom anmälan blev full 
på mindre än 24 timmar, sä-
ger Simon McMullen.

Och de minderåriga, hur 
blev det med den idén?

– Det är svårt att hitta folk 
som vill jobba med det seg-
mentet. De största intäkter-
na är ju genom alkoholför-
säljning, säger han. 

Bättre säkerhet
Fler vakter och ett närmare 
samarbete med både polis 
och taxiverksamhet är nå-
got killarna tittar på, med 
tanke på de många fall av 
misshandel som ägt rum 

nyligen. Eventen har hittills 
sålt sig själva genom killar-
nas kontaktnät. 

– Facebook är ett starkt 
verktyg, säger Erik Zetter-
man.

Från UF till klubbchefer

fakta

Starta UF-företag
uF-året pågår septem- ■

ber-maj.
uF-företagen tar själva  ■

fram affärsidén, genomför 
marknadsundersökningar 
och skaffar startkapital 
genom försäljning av risk-
kapitalsedlar.

under året får eleverna   ■

träna sin förmåga att sam-
arbeta, lösa problem, fatta 
beslut och ta ansvar för 
sitt handlande. dessutom 
många tillfällen att delta 
på regionala, nationella 
och internationella arrang-
emang.

uF-företaget registreras  ■

på ung Företagsamhets 
hemsida

Verksamheten kan star- ■

ta med produktion, tjäns-
teutveckling, marknads-
föring, försäljning samt 
ekonomisk redovisning. 
Vid verksamhetsårets 
slut upprättas en årsredo-
visning och uF-företaget 
avvecklas. det lånade 
kapitalet återbetalas till-
sammans med eventuell 
utdelning.

2010 firade ung Före- ■

tagsamhet 30 år.
24 % av uF-eleverna  ■

startar företag i vuxen 
ålder.
Källa: ung Företagsamhet
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