Ungdomarna har bland annat fått träna på att marknadsföra sina idéer, som till exempel här vid en utställning på ett köpcenter.
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Superkrafter till Kävlinges unga
entreprenörer
”En spännande sommar där jag vuxit som person.” Så sammanfattar Julia
Nilsson sin erfarenhet från Sommarliv - Kävlinge kommuns program för unga
entreprenörer som i förra veckan avslutades med mingel och utdelning av
superkrafter.
En av sensommarens fina kvällar hölls avslutningen av Sommarliv, Kävlinge
kommuns program som ger ungdomar möjlighet att driva eget företag under
några sommarmånader. Ungdomarna som deltagit i programmet träffades
tillsammans med coacher och representanter från kommunens
näringslivsenhet. Deltog gjorde även oppositionsråd Catrin Tufvesson,

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anette Bååth och kommunstyrelsens
2:e vice ordförande Stina Larsson.
Efter mingel och mat fick ungdomarna berätta om sina erfarenheter under
sommaren; vad de lärt sig, vad som fungerat bra och vad som varit svårt. Som
avslut på kvällen delades diplom och superkrafter ut till alla deltagare.
- Superkrafter är ett dokument med en sammanfattning av vad de andra
deltagarna tycker är positivt med personen och är väldigt uppskattat, berättar
Frida Månsson, nämndsekreterare på Kävlinge kommun och den som drivit
programmet under sommaren.
För de ungdomar som önskar fortsätta med, eller utveckla, sin idé finns
möjlighet till fortsatt stöd genom olika entreprenörsprogram under hösten.
Och nästa sommar ges en ny grupp ungdomar möjlighet att testa sina
företagsidéer.
- Vi vill verkligen tacka alla ungdomar, coacher och andra inblandade för en
lyckad sommar. Ett extra stort tack till våra sponsorer Region Skåne,
Sparbanken Skåne och Nyföretagarcenter Syd, som alla gör det möjligt att
stötta och utveckla ungt entreprenörskap i kommunen, säger Frida Månsson.
Läs mer om Sommarliv på www.kavlinge.se/sommarliv

Så tycker ungdomarna om Sommarliv:
”Jag har vuxit som person”
Julia Nilsson, Trygg i Vatten
Hur har sommaren varit?
Sommaren har varit spännande och rolig. Detta är det bästa sommarjobbet
jag kan tänka mig eftersom jag har fått påverka och bestämma allt själv. Att
bestämma sina arbetstider själv och få bestämma priser och därmed lön själv
tycker jag är det bästa med att ha ett eget företag. Jag visste sen innan att det
är mycket jobb runt om själva affärsidéen, vilket i mitt fall är
privatsimlektionerna. Det är väldigt mycket runt om vilket gör att timlönen
blir inte samma som det kan se ut utifrån, den summa det kostar i timmen
slås ut på fler timmar av annat arbete. Detta kan vara svårt för andra att
förstå om man inte själv drivit ett företag.

Har du lärt dig något speciellt som du tar med dig?
Jag har lärt mig otroligt mycket denna sommar. En sak som jag gjort mycket
av i sommar är att kommunicera med kunder, jag har lärt mig mycket om
kundbemötande. Bara en sån sak som att prata med föräldrar har jag med
tiden börjat känna mig tryggare i. Även att pitcha och prata inför stora
folkgrupper har jag också lärt mig att känna mig tryggare i. Det har varit
lärorikt och jag känner att jag har vuxit som person.
Vad skulle du vilja säga till ungdomar som funderar på att söka till Sommarliv
2022?
Jag skulle vilja tipsa alla drivna ungdomar att söka till Sommarliv 2022. Det
kan verka stort och skrämmande att starta ett eget företag men om du vill är
det inga problem alls. Så länge du är motiverad och tycker det är kul kommer
det gå jättebra. Det är extremt lärorikt både ifall man redan har en affärsidé
men även om man inte har någon konkret idé än. På de två veckornas kick-off
får man hjälp att forma eller putsa på sin idé. Det är ett extremt bra
sommarjobb som kan övergå till jobb även under terminerna om man vill
jobba lite extra. Det är så bra eftersom det bara är du som påverkar dina
arbetstider och din lön. Dessutom får man nya vänner och ett boostat
självförtroende.

”Det bästa var att tjäna egna pengar”
Elliot Lindblom, Nepali Colors
Hur har sommaren varit? Vad har varit bäst? Vad har inte blivit som du tänkt
dig?
Sommaren har varit lärorik och det bästa har varit att tjäna egna pengar. Det
som inte blev som jag tänkt var en del problem med leverantörer.
Har du lärt dig något speciellt som du tar med dig?
Jag har bland annat lärt mig att det är lättare att sälja från ett befintligt lager
än via förbeställningar, på grund av förseningar och att produkten kan bli
annorlunda än bilderna.
Kommer du fortsätta driva ditt företag?
Ja det kommer jag göra.
Vad skulle du vilja säga till ungdomar som funderar på att söka till Sommarliv
2022?

Gör det! Det är kul, lärorikt och man kanske tjänar lite extra pengar.

Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i
naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt
pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet
når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga
boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.
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