
 

Pressmeddelande 

NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen utser Årets Nyföretagare för sjätte gången. 

     Förra året utsågs Årets Nyföretagare Shoppis till Årets Nyföretagare i Sverige. 

 

I samband med Årsstämman, som leds av Kommunalrådet AnnSofie Andersson, kommer vi att utse Årets 

Nyföretagare 2017. Vi har nominerat fem mycket framgångsrika företagare: 

 Hallgrens Armering AB, Krokoms kommun, med bröderna Martin och Marcus Hallgren som ägare. 

 Hede Kött & Chark AB, Härjedalens kommun, med Jesper Eriksson och Niklas Persson som ägare. 

 Jormen AB, Strömsunds kommun, drivs av två unga tjejer Emelie Rolandsson och Marika Strandberg 

 Mekstar Auto AB, Östersunds kommun, med Emraan Nasafi som ägare. 

 Suriyati Holmgren, Krokoms kommun, driver företaget Ety´s Fotvård. 

De nominerade uppskattar den uppmärksamhet de får tack vare inlägg på Facebook, på Hemsidan och i 

Media. Det betyder mycket för marknadsföring av mitt företag säger en av de nominerade. 

 

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 fem 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 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 7 000 nya företag startades 

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 2017 hade vi drygt 400 personer i rådgivning. Vi medverkade till 200 nya företagare, varav 65 

aktiebolag.  


