
 

Pressmeddelande 

NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen utser Årets Nyföretagare för femte gången. 

 

I samband med Årsstämman, som leds av Daniel Kindberg, Östersundshem AB, kommer vi att utse Årets 

Nyföretagare. Vi har nominerat fyra mycket framgångsrika företagare: 

 Lindvinger AB Östersund (Shoppis), Marielle Brovinger och Ulrica Lindholm 

 Hallvikens Mekaniska Verkstad AB Strömsund, Daniel Persson 

 Frösö Bageriet AB Frösön/Lit, Leif Aronsson 

 Lake House Media Vallrun/Krokom, Pernilla Öberg 

 

Kriterierna för Årets Nyföretagare är: 

 Företagets affäridé bedöms som utvecklingsbar 

 Företagaren –arna bedöms ha goda entreprenörsegenskaper 

 Företagaren har i samverkan med NyföretagarCentrum arbetat fram en bra affärsplan 

 Företagaren har uppnått resultatmålen 

 Företaget är nystartat men ett bokslut finns. 

 

Styrelsen har varit jury. Valet har inte varit enkelt med fyra mycket duktiga entreprenörer, säger 

styrelseordförande Lars Rådström. 

 

Välkomna till OSD, Krondikesvägen 93 den 30 maj kl. 10.00. 

 

Ytterligare information lämnas av: 

Verksamhetsansvarig Maj-Britt Ringvall mobil: 070-554 57 44. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyföretagarcentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i drygt 200 kommuner. I 

Sverige får 20 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 8 000-10 000 av dessa startar 

företag samma år. Efter 3 år är 81 % av företagen aktiva, under 1 % har gått i konkurs. För de företagare som deltagit 

i mentorprogrammet är 89 % aktiva efter 3 år. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i 

huvudsak näringslivsfinansierad.  

Vår verksamhetsidé är: Kostnadsfri rådgivning från företagare till blivande företagare. Alla våra rådgivare har dels 

lång erfarenhet av att driva företag, dels erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet. 

I Jämtland har vi ordentlig fart på vår verksamhet sedan starten i augusti 2010. Vi har verksamhet i 7 av 

länets 8 kommuner. Under 2016 hade vi 500 personer i rådgivning. Vi medverkade till start av 222 företag, 

varav 72 aktiebolag.  

Hittills i år har 185 personer fått rådgivning. Av dessa har 75 personer startat 70 företag. Största andelen 

företag finns inom tjänstebranschen, Handel, RUT-och ROT tjänster, men många av företagen återfinns 

inom IT-branschen, hälso- och sjukvård samt hotell och restaurang. 

 


