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Prisade företagare. Kristian Andersen och Madelene Svensson driver High Adventure AB,
som tilldelas kommunens pris Årets uppstickare.
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PARTILLE Deras högtflygande affärsidé höll hela vägen och nu tilldelas High Adventure

AB kommunens pris Årets uppstickare.
– Vi får väl hänga upp glasstatyetten i ett träd, säger Madelene Svensson och skrattar.
De visste att de ville starta ett företag ihop, Madelene Svensson och sambon Kristian Andersen.
Båda är intresserade av natur och friluftsliv och från början tänkte de sig någon slags äventyrsgård med femkamp. Men vid ett Danmarksbesök upptäckte de en höghöjdsbana.
– Vi testade och tyckte att det var jättekul. Både jag och Kristian klättrar så det passade oss,
säger Madelene Svensson.

Svårt hitta plats
De beslutade sig för att starta något liknande på hemmaplan. Kristian är byggkunnig och Madelene utbildad inom turism så om de bara kunde hitta en passande plats kändes idén
klockren. Men det var lättare sagt än gjort.

– Vi var i kontakt med många olika kommuner innan Partille till slut nappade. Här har de varit
väldigt hjälpsamma, säger Madelene Svensson.
Höghöjdsbanan i Lexbydal kom till stånd och under de två säsonger de hållit öppet har besökarna
varit många. Fler än de vågade tro på från början.
– Vi har tre svårighetsgrader på banorna så man behöver inte vara någon van klättrare för att
komma hit. Och om man är väldigt höjdrädd kan man hålla sig till övningsbanan, som bara är en
meter över marken.
För de mer äventyrslystna väntar banor i träd på som högst 18 meter upp i luften. Vajrar,
nät, rep och stockar är fastspända mellan de grova trädstammarna och de som tar sig fram på
banan är utrustade med sele och hjälm.

Ligger i tiden
– Vi tar emot arbetsplatser, föreningar, möhippor och skolklasser men även privatpersoner som
vill testa på något spännande, säger Madelene Svensson.
Varför funkar High Adventures idé?
– Det ligger i tiden med miljötänk och att vara utomhus i naturen, och höghöjdsbana är något nytt
som många inte provat på tidigare.
High Adventure håller öppet mellan mars och november, de exakta tiderna styrs av vädret. När
banan inte är öppen jobbar Madelene och Kristian extra med annat, men High Adventure är
deras huvudfokus.
– Vi planerar att bygga ut banorna under vintern och hoppas att det blir färdigt till nästa säsong.
Priset Årets uppstickare glädjer företagarparet.
– Vi är väldigt glada. Glasstatyetten får vi väl hänga upp i ett träd eller nåt, säger Madelene
Svensson och skrattar.
ÅRETS UPPSTICKARE
- För att uppmuntra och stimulera nyföretagande utser Partille kommun och Företagarna Partille
årligen Årets uppstickare. I år delas priset ut för sjunde gången.
- Kriterier för priset: Personen eller personerna ska äga och driva företaget, eller vara delägare.
Verksamheten ska bygga på en egen affärsidé. Företaget får max ha funnits i tre år. Företaget ska
utmärka sig på något sätt: ha en ovanlig affärsidé, ett annorlunda utbud eller sätt att möta sina kunder.
Företaget ska efter tre år kunna bära sina kostnader.
MOTIVERINGEN
"Årets uppstickare 2014 är High Adventure AB. På ett mycket djärvt och genomtänkt vis har Madelene
och Kristian förverkligat sin affärsidé och på kort tid lyckats skapa både uppmärksamhet för sin idé,
snurr på ekonomin och många nöjda gäster från både när och fjärran."
TIDIGARE ÅRS PRISTAGARE
2013: Henrik Sjölander, Småföretagarhuset
2012: Rajinder Singh Mankoo m. familj, Hotell och vandrarhem 10
2011: John Eskilsson, Signmax AB
2010: Lisa Bredahl, Smällkaramell – re-design och inredning

2009: Nakle El-Hajj, Libanesiska bageriet i Gbg AB
2008: Bruce Macgregor, Daniel Mattson och Lennart Mattson, IHP AB
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