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Årets Nyföretagare Växjö, Alvesta & Uppvidinge 2018 
 
Nyföretagarcentrum i Växjö, Alvesta & Uppvidinge finansieras samarbetspartners från det lokala 
privata näringslivet samt av respektive kommun. Tack vare våra partner kan nyföretagare få 
kostnadsfri rådgivning. Samhällsnyttan är att det startas fler livskraftiga företag, som skapar nya jobb, 
betalar in skatt och avgift till kommun och region. De senaste tre åren har 290 företag fått hjälp att 
starta i Kronoberg, vilket innebär nästan 800 nya arbetstillfällen i regionen.   
 
Varje år utses Årets Nyföretagare i respektive kommun, som sedan ställs mot varandra i en länsfinal. 
Det är alltid något  företag som utmärker sig lite extra. Kriterierna för utmärkelsen är:  
 
”Företagets affärsidé ska vara utvecklingsbar och företagaren en god förebild, ha mod, uthållighet och 
engagemang. Företaget får ej vara äldre än 3 år och ska ha varit i kontakt med Nyföretagarcentrum. 
Verksamheten ska ha sitt säte i Kronoberg och ha genererat ett tillfredsställande resultat.” 

 
Årets Nyföretagare i Kronoberg 2018: Persson & Persson AB.  
 
I den gamla lanthandeln i Ösjöbol har Morgan och Elin öppnat café för besökarna till hyttan där de gör 
omformat glas, ett återbruk av redan befintliga glasflaskor till helt nya pjäser. Gammalt glas omformas 
till både konstverk och bruksföremål. Här skissar också Morgan på sina världsberömda Graal-pjäser, i 
lekfulla uttryck och färgstarka mönster. 
 
De båda har med målmedvetenhet, kvalitet och känsla skapat ett unikt besöksmål. Genom 
kombinationen av det miljövänliga återbruksglaset och det fritt skapade konstglaset täcker de 
intresseområdet från familjeutflykten med den enkla souveniren till unikt bruksglas och samlarpjäser 
för glaskännaren. Tillsammans kom de till NyföretagarCentrum för att bolla sin idé.  
 
”Med en intressant affärsidé i tiden, en noggrann affärsplan och målmedvetet arbete har Persson & 
Persson blivit ett framgångsrikt företag inom besöksnäringen och blivit ett utflyktsmål i sig. Företaget 
är ett mycket gott exempel på hur man kan använda landsbygden som en del av sin konkurrenskraft, 
goda förebilder med kunskap, kompetens, mod och vilja. Det är med stolthet och glädje som 
NyföretagarCentrum Växjö, Alvesta & Uppvidinge nominerar Persson & Persson” 
 
För mer information:  Markus Yngvesson, rådgivare och verksamhetsledare NyföretagarCentrum 
Växjö, Alvesta & Uppvidinge, 072-333 71 71 
 

 


