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Nyföretagarcentrum startar 2018 med ny verksamhetsledare  
 
NyföretagarCentrum i Strängnäs kommun är en ideell förening som tillhandahåller kostnadsfri 
rådgivning och utbildning till alla som vill starta eget företag. Verksamheten finansieras av det 
lokala näringslivet och kommunen.  
 
Årligen erbjuds starta-eget-kurser, över 100 enskilda rådgivningar samt mentorprogram och det 
är nu Lotta Asplund som tar över ansvaret för verksamheten. Lotta är boende i Mariefred och 
kommer närmast från ett entreprenadföretag i Stockholm, där hon har jobbat som Enhetschef. 
Hon har dessförinnan lång erfarenhet som chef med personalansvar, mentor och ledarskaps-
utvecklare inom IT/Management-branschen. Sedan drygt ett år tillbaka driver hon sitt egna 
konsultföretag. 

Lotta Asplunds egen kommentar till uppdraget: ”Det första jag vill göra är att lära mig hur 
verksamheten fungerar, så att jag vet vilken grund, vilka nätverk och processer som finns. Sedan 
är det viktigaste i mitt uppdrag att ta fram planer, förankra med styrelsen och börja 
genomförandet. Jag vill hitta nya samarbetspartners i hela kommunen då det skapar samhörighet 
och ett ökat intresse för Nyföretagarcentrum, vilket i sin tur möjliggör fortsatt hög kvalité på 
kostnadsfri och konfidentiell rådgivning. Tanken är att utveckla verksamheten och ha ett nära 
samarbete med både näringslivet och kommunen. Jag vill att NyföretagarCentrum skall vara 
öppet för samtliga medborgare i kommunen och hälsar gamla som nya nyföretagare och 
samarbetspartners välkomna.  

Carlos Costa, ordförande i Nyföretagarcentrum Strängnäs: ” Vår verksamhet vill utvecklas och 
interagera än mer med parter som arbetar för samma syfte. Detta för att kunna stärka kvaliteten 
för nyföretagarna och göra processen än smidigare. Stöd från samarbetspartners och medlemmar 
möjliggör detta.” 

Annika Hägg styrelseledamot i Nyföretagarcentrum Strängnäs: ” Vi vill även fokusera på 
överlevandegraden och hålla längre dialog med våra nyföretagare.  I vår inleder vi dessutom ett 
utvecklingsprojekt med syfte att stärka kvaliteten för utrikesfödda personer vilket kommer bli ett 
av Lottas uppdrag parallellt med den löpande verksamheten.  

Carlos Costa, ordförande i Nyföretagarcentrum Strängnäs ”Styrelsen hälsar Lotta varmt 
välkommen som ny verksamhetsledare. Hon börjar sitt uppdrag den 15 januari.” 
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