
      

Årets Nyföretagare kommer att presenteras på årsmötet den 26 maj med diplomutdelning. 3 

Nyföretagare är nominerade: 

Erika och Johan Ågevall, Elbutiken i Strömsund AB 556977-0281 

Erika och Johan övertog, efter rådgivning från NyföretagarCentrum, företaget i maj 2014 och 

har på ett föredömligt sätt på kort tid utvecklat butikens yta med 100% och har under första 

året en omsättning på ca 7 miljoner.  

En serviceanda som gör att det är trevligt att besöka butiken präglar både ägare och 

anställda.  

 

Carola Nilsson, Krokvåg Holding AB 559007-9876, Vätte i Hammarstrand AB 556779-0646 

Carola 41 år tog Steget till Eget och förvärvade aktierna i Hotell Hammarstrand i mars 2015, 

där hon tidigare varit anställd. Med Carola som ägare har hotellet haft en enastående 

utveckling. Hotellet har 9 anställda. Omsättningen har ökat med närmare 17 % tack vare fler 

konferenser genom aktiv bearbetning. Kostnaderna har också minskat, 2014 var 

kostnaderna 95 % av försäljningsintäkterna motsvarande siffra för 2015 är 91 %, delvis tack 

vare ägarens något försiktigare löneuttag. Högre intäkter och lägre kostnader medför en 

fördubbling av vinsten. Det positiva resultatet stärker balansräkningen, det fria egna 

kapitalet har tredubblats och soliditeten har ökat från 20 % till 41 %.  

Carola har med sitt ledarskap, affärsmässighet och hårt arbete visat att det går att driva 

hotell med lönsamhet i en inlandskommun i Jämtland. 

 

Emil Molander, Östersund Yrkessvenska A till Ö 

Emil Molander, legitimerad lärare i svenska som andra språk, startade i oktober 2014 sin 

enskilda firma. Företaget bedriver undervisning och läromedelsproduktion i första hand till 

utländsk vårdpersonal. Under hösten 2015 antog Region Jämtland Härjedalen Emils företag 

som förstahandsval gällande nivåbedömning och undervisning i svenska för anställda EU-

läkare. 

Emil har med sitt företag startat en utbildning som ligger i tiden. Utbildning i svenska för 

sjukvårdspersonal och speciellt läkare är en prioriterad verksamhet för regionen dels på 

grund av bristen på läkare, dels på grund av många asylsökande med läkarkompetens från 

andra länder. 

 


