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Hur gick det? Beskriv vad ni gjorde och hur!
Jag har under min period drivit ett nät café som har varit jätte roligt jag hade ca 170 gäster under
mina två arbets veckor som är ett väldigt bra antal. På plats hade jag 5 stycken hyres datorer även
ett xbox 360 med projektor man kunde även ta med sig egen data utan kostnad som många
ungdomar gjorde. Vi höll även natt lan, Grill och film kvällar och även Turneringar med stora
priser för våra deltagare det visade sig vara väldigt uppskattat. Jag har haft stor hjälp från Fagerstas
intresseklubb, min pappa som är IT-tekniker på Brinell skolan han hjälpte mig med datorer och det
mesta tekniska innan jag öppnade.

Blev det som ni tänkte? Nådde ni målen?
Projektet gick som jag tänkte jag skulle vilja haft lite mer folk under dagarna besökarna kom i
väldigt olika perioder så ibland kunde stället vara tomt och ibland fullsatt men jag lyckades med
projektet och gjorde många ungdomar glada. Målet jag satte var att ha ca 150 deltagare och jag fick
ca 170 st deltagare som jag är väldigt nöjd över.

Hur lyckades ni engagera målgrupperna (ungdomar och andra på er ort)?
Jag engagerade Ungdomar genom att hålla lan som är väldigt populär bland ungdomar och speciellt
många i Fagersta. Fagersta har haft väldigt många lan via Fagersta intresseklubb som är en
ungdoms förening i Fagersta som arrangerar Lan, Grillningar och andra roliga Events för unga.

Är det något ni tyckt varit svårt i projektet?
Det har inte varit något som vart speciellt svårt utom då att hålla datorerna rena från virus eller se
till så att dom funkar för gästerna men annars har det inte vart något problem med projektet eller
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tillhörande evenemang.
Jag med hjälp av Fagerstas intresseklubb har hållit i En Grill och Film kväll, vi har hållit tre
stycken natt lan där man stannade över natten och lanade med kompisar.
Vad har ni lärt er?
Att det kan vara svårt att driver ett eget företag (inte för att det här ens kan vara i närheten av att
driva eget företag) har även lärt mig lite mer om data och annonsering under min jobb period.

Vad skulle ni göra annorlunda om ni gjorde det igen?
Bättre annonsering och göra det längre innan projektet startar, ha tillgång till flera datorer och mer
spel. Och även om man ska ha försäljning ha ett riktigt lager för det man ska sälja.

Andra som vill göra något liknande – vem kan de kontakta?
En person som är insatt i data världen och vet hur ett sådan event ska hållas han ska veta t.ex
lokaler, datorer och vart man får tag på billiga spel.
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”DAGBOK”
Dag 1 : öppning utav Nät caféet gäster kom och spelade och lyssande musik
Dag 2 : Startade upp en anmälning för Starcraft 2 turnering fick ihop ca 20 personer
Dag3-5: genomförde Starcraft 2 turnering med 3 lyckliga vinnare som gick hem med en penga pott
beroende på placering
(För ditt intresse )
Helgs öppet lanade hela helgen med ca 15-20 personer spelade Musik och lanade visade sig vara
väldigt uppskattat.
Dag6-7 Hade öppet gör gäster spelade hög musik och lanade
Dag 8-9 Slut Lan lanade hela natten med 20-25 personer slutade i tid för att hinna med städning och
avslutning av projektet.
Saknar du någon information eller vill att jag fyller ut rapporten mer får du säga till.

Leader Bergslagen
Box 101
739 22 Skinnskatteberg
Besöksadress: Kyrkvägen 7

Telefon: 0222-45088
info@leaderbergslagen.se
www.leaderbergslagen.se

