Pär Skinnargård, Nykvist skogs, var en av inspiratörerna när Starta företag-turnén stannade till i Sunne. Här pratar han med Lotta Karnlind och Lars-Erik Balogi från
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Sunne. ”Brinner du för något, kör på, våga!”

Starta företag-turné på besök
TILL
LÄRARE

TIDNINGSVECKAN V 41

HÄNG MED!
ANMÄL DIN KLASS NU

Under tidningsveckan har vi planerat allt för dig som
vill jobba intensivt med tidningar och media i skolan.
Lektionstips för hela veckan och alla årskurser hittar du
på http://mediekompass.se/lektionstips/tidningsveckan
Beställ FB för vecka 41 till din skola senast 3/10.
Mejla uppgift om vilken tidning och antal exemplar
samt leveransadress till prenumeration@nwt.se.
Märk mailet ”Tidningsveckan”.
Vid frågor kontakta mediekonsulent Lars Lönnberg,
0708-35 22 02, lars.lonnberg@mediekompass.se
P.S. Du kan beställa klassuppsättningar av våra tidningar
under övriga läsåret också. Mejla antal exemplar, datum
och leveransadress till lars.lonnberg@mediekompass.se
Det är gratis. D.S
Mer information på www.mediekompass.se
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Ett tjugotal personer
kom till Ideum när
Starta företag-turnén
stannade till i Sunne.
Inspiratörer, som
redan startat egna
företag, fanns på plats
för att ge andra mod
och kraft att komma i
gång.
– Det är en utmaning, en kick att driva
eget, konstaterade Per
Skinnargård.
Starta företag-turnén är ett
treårigt projekt som startade våren 2011 och som ägs
och drivs av Almi Företagspartner och Region Värmland.
– Projektet syftar till att
skapa tillväxt i Värmland.
Dels genom att kompetensutveckla, och dels genom
att öka samarbetet mellan
olika aktörer som jobbar
med att skapa tillväxt och
öka företagandet, berättar
Lotta Karnlind, aktivitets-

samordnare inom Det företagsamma Värmland tillsammans med Lars-Erik
Balogi.

Turnén reser runt till sex
olika platser i Värmland
och i onsdags var det alltså Sunnes tur att få besök.
Alla som vill, är på väg eller precis har startat företag var välkomna att delta.
– Förhoppningsvis gör
det här dem så taggade
att de bestämmer sig för
att starta företag. Det har
hänt, det vet vi. Exempelvis mejlade en tjej till näringslivsutvecklaren i Eda
efter vårt besök där förra
veckan och skrev att detta
fått henne att ta steget, berättar Lotta.

– Men det har startats
ﬂer företag i år än vad det
gjorde i fjol. Det har sakta
gått uppåt sedan ﬁnanskrisen slog till 2008, förklarar
Lars-Erik Balogi.
¢ Vad säger ni då till de
som vill starta företag
men som ännu inte tagit
steget?
– Brinner du för något,
kör på, våga, var inte rädd,
säger Lotta och får medhåll
av Lars-Erik.
En av dem som tänkt så
är Per Skinnargård som är
delägare i Nykvists skog sedan 1996.
– Det är en utmaning, en
kick att driva eget. En utmaning för oss inom Nykvist skogs är att överleva i
konkurrensen med de stora
skogsbolagen.

En utmaning och kick

Samarbeta mera

Värmland ligger en aning
efter Sverige i stort när det
gäller antal nystartade företag.

Han kan också ge ett och
annat råd till de som vill
driva eget.
– Starta försiktigt, och

Fler har startat

se till att familjen är med
på noterna. Det är viktigt.
Många kommer att ge dig
råd om vad du ska göra
och jag tycker att du inte
ska låta dig påverkas alltför mycket av vad de säger.
Försök att analysera själv
i stället, i slutänden ligger
trots allt ansvaret hos dig
själv.
– När jag startade företag
blev jag avrådd av de allra
ﬂesta. De var bara ett fåtal
som stöttade mig, berättar
Per som avslutar med ett
sista råd; samarbeta mera.
– Jag tror att det finns
många enmansföretagare
som känner sig ensamma.
De gör man inte på samma
sätt om man samarbetar.
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