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LEDAREN

På rätt kurs

På en segelbåt längs med västkusten känns lågkonjunkturen långt borta, när några av Sveriges 
främsta unga företagare träffades för att inspirera varandra och spåna på idéer.
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LEDAREN

Känner du en företagsam person?

Svenskt näringsliv och Ung före-
tagsamhet gör idag ett mycket 
bra arbete i våra skolor. Det är för 
många elever den första kontakten 
med näringslivet och där eleven får 
en inblick i hur man bedriver ett 
företag. 

många av de företag som startas 
utvecklas och växer sedan under 
och efter utbildningen. I mångt och 
mycket så bygger hela vårt samhälle 
på vår förmåga att just utveckla 
nya tankar och nya idéer och om-
sätta dessa till goda affärer. 

I månadens Näringslivsnytt får du ta 
del av vad unga företagare åstad-
kommit och samtidigt uppmuntra 
dig som är ”gammal företagare” 
att verka som mentor för ”nyblivna 
företagare”.

Robert Högbring

Profil Stenungsund, Kommun och näringsliv 
i samverkan

E-post: robert@profilstenungsund.com
Robert Högbring  0707-95 85 22

Kontaktinformation Näringslivet i Stenungsund
Ansvarig utgivare: Robert Högbring, Profil Stenungsund

Ansvarig för näringslivsfrågorna i Stenungsund är 
Anette Oscarsson, Administrativ chef i Stenungsunds  
kommun. Anette ingår i BRG (Business Region Gö-
teborg) och är kontaktperson mot Svenskt Näringsliv 
Anette har telefon 0303-73 83 01. 

Maria Sigroth är Samhällsbyggnadschef och har tele-
fon 0303-73 81 57. 

Annika Carlén arbetar som Exploateringsingenjör 
och har telefon 0303-73 81 90. 

Robert Högbring, Profil Stenungsund, är lotsen mot 
företag vid etablering, nyföretagande samt företagsut-
veckling. Robert representerar kommunen i Handels-
strategier, BRG. Robert har telefon 0707-95 85 22.

På en segelbåt längs med västkusten 
känns lågkonjunkturen långt borta, när 
några av Sveriges främsta unga företa-
gare träffades för att inspirera varandra 
och spåna på idéer.

Det är nätverket Young Entrepreneurs of Sweden 
(YEoS) som anordnar en tvådagars Sailweekend i 
syfte att spetsa kunskaperna hos 28 medlemmar 

inom områdena tillväxt och finansiering.
– Att utbyta erfarenheter och umgås med likasin-
nade på det här sättet är otroligt inspirerande och 
det ger mig extra driv att försätta utvecklas, säger 
Fredrik Hagenius, en av nätverkets grundare.
– Vi är nu på väg ut ur den ekonomiska krisen och 
ett av de viktigaste diskussionsämnena kommer 
att vara tillväxt och expansion. YEoS har lyckats 
samla de främsta unga entreprenörerna i Sverige 

och man lämnar alltid en YEoS-konferens med 
ny energi och skaparkraft, säger Erik Fjellborg, 
medlem i nätverket.

Positiva exempel i lågkonjunkturen känns aktu-
ella och angelägna. Det faktum att deltagarna är 
unga gör deltagarna extra intressanta. YEoS samlar 
några av Sveriges främsta företagare mellan 18 
och 30 år. Läs mer på: www.yeos.se.

På rätt kurs mot bättre företagande

Varför samarbeta?
Viktor Nord, uppvuxen i Stenungsund, 24 år till 
ålder och entreprenör ut i fingerspetsarna enligt 
många. Startade som 16 åring och deltog i ven-
turecup med ett företag inom telematik. Då fin-
ansiering saknades blev det företaget kortlivat. 

En flytt till Skövde blev det naturliga steget 
efter gymnasiet. Där utbildade jag mig inom 
ledarskap/pedagogik på Skövdes högskola och 
gick en befälsutbildning inom militären på 15 
månader. 

Därefter blev det en flytt till Oslo vilket blev en 
avgörande faktor för mig. Tidigt såg jag att svensk 
arbetskraft var mycket uppskattat i Norge och att 
det ständiga behovet av ny arbetskraft var stort. 
Jag började knyta kontakter inom näringslivet 
och efter ett år var tiden mogen för mig att starta 
upp ett svenskt och ett norskt bolag som numera 
gemensamt kallas Sverige-Norge.se

Idag har Sverige-Norge.se funnits i två år. Vi har 
närmare 18.000 svenskar i vårt system och jobbar 
mot en stor del norska företag inom främst in-
dustri, hälsovård, restaurang, bygg och försäljn-
ing. Vår vardag består oftast av jobb från 08.00 
på morgonen till 20 .00 på kvällen. Allt ifrån att 
knyta kontakter med nya norska företag, utföra 
rekryteringar, utveckla vårt system till att föreläsa 
på t.ex. Volvo hur jobbmarknaden ser ut i Norge 
för de personer som sägs upp. En dag är inte den 
andra lik.

Varumärket börjar nu bli erkänt i Norge vilket i 
sin tur resulterar i allt större och mer omfattande 
uppdrag från norska arbetsgivare. Senast blev vi 
omskrivna i Aftenposten och Hegnar vilket är de 
två största tidningarna i Norge. Även utrikesmin-
istern Jonas Gahr Støre pratar om oss.

Senast har vi lanserat ett nytt system som gör att 
vi kan öka på aktivitet och rikta oss mot en ny 
kundgrupp i Norge: Bemannings- och rekryter-
ingsbyråer. 

Vår förhoppning är att detta inom en nära fram-
tid skall medföra att vi har möjlighet att öppna 
upp ett nytt kontor i Oslo och där på plats kunna 
hjälpa allt fler norska arbetsgivare att hitta per-
sonal. När vi har fått full kontroll på Norge är det 
dags för Danmark! 

Viktor...

Morgondagens företagare finns i dagens 
skolor och organisationen Ung Företag-
samhet ger ungdomar en tro på sin egen 
företagsamhet. 

Genom Ung Företagsamhets utbildningar får 
ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna och 
utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt 
entreprenörskap. Under ett år får de driva egna 
företag, så kallade UF-företag, och sälja verk-
liga varor och tjänster. Eleverna går igenom ett 
företags hela livscykel, från start till drift och 
avveckling och får på så sätt unik kunskap om 
och erfarenhet av företagande. Ungdomarna tar 
själva fram affärsidé, genomför marknadsun-
dersökningar och skaffar startkapital. Till varje 

UF-företag knyts en rådgivare från det lokala 
näringslivet. Rådgivaren är en viktig tillgång 
för UF-eleverna. Du fungerar som elevernas 
kontakt med näringslivet och bidrar med både 
kunskap, erfarenhet, inspiration och kontaktnät 
som kommer till nytta både under UF-året och 
i deras framtida arbetsliv. Som rådgivare får du 
också möjligheten att inspireras: UF-elevernas 
kreativitet, kunskaper och utveckling kan näm-
ligen komma till stor nytta i ditt eget yrkesliv. 
De är ju framtidens medarbetare och konsu-
menter! 

För mer information om  läs mer på:
www.ungforetagsamhet.se eller 
goteborg@ungforetagsahmet.se

Vill du bli rådgivare åt 
framtidens företagare?

Ungt Göteborgsföretag 
vinner teknikpris
För andra året i rad tar ett UF-företag 
från Göteborgsregionen hem Ung Före-
tagsamhets Tekniska Pris. Bland Sveri-
ges drygt 5600 UF-företag är affärsi-
dén ”skolschema i mobilen” en unik 
teknisk lösning på ett vanligt före-
kommande problem ute på skolorna, 
nämligen att hålla koll på tid och plats 
för nästa lektion.

Bästa UF-företaget i Göteborgsregionen
Ribban lades högt från allra första början. För 
ungefär ett år sedan började fyra UF-företa-
gare nysta i ett vanligt förekommande prob-
lem ute på skolorna – nämligen elever som 
aldrig på plats i rätt tid till sin lektion. Daniel 
Lissner Östlund gick Naturprogrammet på 
Hvitfeldtska gymnasiet och har ett stort in-

tresse för programmering. Tillsammans med 
Mikael Ohlsson, Isabell Johannesson och 
Carl-Johan Forsman på Samskolan började 
han fundera på en lösning via mobilen.
– Vem vill inte ha sitt personliga skolschema i 
sin telefon, säger Daniel Lissner Östlund.

Och så blev det. Mikael och Carl-Johan job-
bade med försäljning av lösningen och Isabell 
var ekonomiansvarig. UF-företaget deltog på 
Våga Vara Egen - Ung Företagsamhets re-
gionala mässa i Göteborg och blev regionala 
vinnare i kategorin ”Bästa UF-företag”.

Mobile Individual School Schedule UF från 
Samskolan och Hvitfeldtska gymnasiet vinner 
Ung Företagsamhets Tekniska pris 2008/09.

Ingvar Björkman  -  Årets Profil 2008
Årets Profil 2008 i Stenungsund har med 
energi, kreativitet och oförtröttlig iver 
gjort ett enastående arbete av ett sär-
skilt slag när det gäller att förmedla en 
positiv bild av Stenungsund.

Årets Profils helhjärtade engagemang inom 
framförallt idrotten ledde till att Stenungsund 
under 2008 var värd för fotbollandslagets EM-
uppladdning, Scandi Camp (ungdomsläger för 
friidrott), juniorlandskamp i fotboll samt VM 
i dragkamp.

De många arrangemangen under 2008 gav 
Stenungsund många tillfällen och olika arenor 
att visa upp kommunen med närmiljö, närings- 

och idrottsliv, från sin allra bästa sida och hade 
svårligen varit möjliga utan vår profils engage-
mang.

Genom sitt ihärdiga arbete och med ett ständigt 
nytänkande för att finna nya evenemang för 
Stenungsund såväl i stort som smått medverkar 
Årets Profil till att förmedla en positiv bild av 
Stenungsund, vilket gör honom till en mycket 
välförtjänt mottagare av utmärkelsen Årets 
Profil i Stenungsund 2008.

Utmärkelsen överlämnades av kommun-
fullmäktiges ordförande vid frukostseminariet 
på Fregatten den 25 september.

Paraplyprojekt 
Entreprenörsutveckling

Har du en god idé som behöver stöd 
för att kunna utvecklas? Är ni en 
grupp företag som vill starta ett 
nätverk? Har din idé ett modellvärde 
eller kan den gynna utveckling av 
ett område? Då är kanske ett del-
projekt inom Terra et Mares Entre-
prenörsutvecklingsprojekt något för 
dig!

Delprojekt inom ”Entreprenörsutveckling” 
på upp till 20 000 kr kan sökas av privatper-
son eller företagsgrupper som behöver stöd 
för att undersöka om ett projekt eller en 
produktidé kan gå vidare till lansering.

”Entreprenörsutveckling” ska bidra till 
bildandet av nya företag eller företagsnät-
verk, nya affärsidéer, diversifiering och ökad 
företagsamhet. Det kan t ex. handla om 
marknadsundersökning, marknadsföring 
eller stöd till samarbete.

Viktigt att tänka på!
Nyttan av projektet ska tillfalla ett område, 
inte bara ett enskilt företag. Sökanden kan 
vara enskild person, företagsnätverk, fören-
ing eller annan sammanslutning. Ett företag 
kan vara sökande, förutsatt att nyttan av 
projektet tillfaller flera ex. ett företagsnät-
verk. Stöd kan inte ges till enskilt företag 
eller till ordinarie verksamhet.

Stöd kan lämnas med högst 20 000 kr och 
den sökande finansierar själv projektet 
med ungefär 15 000 kr i form av ideellt 
arbete, material, lokaler eller kontanter. 
Det ideella arbetet värderas för vuxna till 
175 kr/timme.

Leader Terra et Mare

Har du en 
god idé?
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Vi är Profil Stenungsund
Profil Stenungsund är en stiftelse med representan-
ter från näringslivet och kommunen. Vi vänder oss till 
människor och företag med intresse för Stenungsund 
och som vill göra Stenungsund än mer attraktivt. Stif-

telsen främjar sådan verksamhet som stärker varu-
märket Stenungsund. Vi vill gärna bli fler! 
Intresserad av att bli medlem i Profil Stenungsund? 
Kontakta Robert Högbring på tel. 0303-655 58.

Välkommen på Frukostseminarium! En mötesplats för näringslivet 
i Stenungsund för nya kontakter, inspiration och affärer.

Frukostklubben 

Företagarna, Profil Stenungsund och ST tidningen inbjuder i samarbete 
med mats och Arne Arkitektkontor AB:

På programmet:
• mats &/ Arne Arkitektkontor AB bjuder på frukost

• Presentation av konceptet Business i samverkan
Tre företag i byggbranschen har inlett ett samarbete för att ge kunderna ett 
komplett erbjudande i byggprocessens tidiga skede. mats och Arne Arkitekt-
kontor berättar mer om detta unika samarbete!

Välkommen!
Anmälan senast 24 november till: info@profilstenungsund.com

DATUM: Fredag 27 november
TID: 7.30 - 9.00
PLATS: mats & Arne Arkitektkontor
ANMÄLAN: info@profilstenungsund.com

Anmälan är bindande

Mats & Arne Arkitektkontor skissar ritar, projekterar och inreder byggnader 
efter kundens behov. Även projektledning erbjuds under byggtiden. Företaget 
har verksamhet i Stenungsund och Göteborg.

På programmet:
• Frukost
• Utdelning av priset Årets Profil
• John Holmberg föreläser 
under temat Hållbar Utveckling, klimat och energi 
utifrån ett företagar- och näringslivsperspektiv. 
Vad gör forskningen? 
Vad betyder det man kan se och läsa i tidningar, höra i 
media för den enskilde och ur ett företagarperspektiv? 

DATUM: 
25 september

TID: 
kl 7.30 - 9.00. 

PLATS: 
Kulturhuset Fregatten
i Stenungsund

Profil Stenungsund bjuder 
på frukost.

ANMÄLAN: 
info@profilstenungsund.com
Seminariet är kostnadsfritt 
men anmälan är bindande.
Tel. 0303-65 558

Välkommen på Frukostseminarium! 
En mötesplats för näringslivet i Stenungsund
för nya kontakter, inspiration och affärer.

Frukostseminarium
Företagarna, Profil Stenungsund och St tidningen 
inbjuder i samarbete med Molekylverkstan till 
Frukostseminarium:

John Holmberg är professor och vicerektor för Chal-
mers. Han sitter med i styrelsen för regeringens miljö-
teknikråd (Swentec), samt expertpaneler för FN och 
EU-kommissionen och har erhållit pris som Sveriges 
bästa miljölärare.

Varmt välkommen!

Behöver ditt företag 
utveckla miljöarbetet? 
Tag kostnadsfri hjälp av 
studenter via Miljöbron!
Miljöbron erbjuder företag kostnadsfri hjälp 
att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. 
Genom att förmedla kompetenta studenter 
fungerar Miljöbron som en länk mellan 
företag och högskolor i Västra Götaland. 
Exempel på vad Miljöbron kan hjälpa ditt 
företag med: Miljöutredning, Hållbara en-
ergilösningar, Produktutveckling, Logistik- 
och transportfrågor, Avfallsfrågor, Hållbar 
marknadsföring, Miljöekonomi, Miljörätt, 
Kemikaliefrågor, Miljöpolicy, Attitydunder-
sökning, Livscykelanalys m.m.
 
Har du en frågeställning som rör miljö och 
hållbar utveckling är du välkommen att 
kontakta någon av Miljöbrons verksam-
hetsledare. Vi hjälper dig att formulera en 
projektbeskrivning och rekryterar därefter 
studenter med rätt kompetens för att lösa 
din fråga. Projektets omfattning kan vari-
era från 20 timmar till 20 veckor och un-
der hela genomförandet finns Miljöbrons 
verksamhetsledare till hands som bollplank 
och stöd. När projektet är klart presenterar 
studenterna resultaten både muntligt och 
skriftligt. 
 
För mer information, se www.miljobron.se 
<http://www.miljobron.se> eller kontakta 
oss på telefon 031-202 789.


