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Årets Nyföretagare Alvesta 2019 
 
NyföretagarCentrum Växjö, Alvesta & Uppvidinge finansieras genom ett stort engagemang både av 
kommunerna och det privata näringslivet i Kronoberg. Tack vare våra partner kan vi ge kostnadsfri 
rådgivning till nya företagare, både de som funderar och de som precis har startat.  
 
Våra partner ser samhällsnyttan av att det startas fler livskraftiga företag i vårt län och de senaste tre 
åren hjälpte vi 290 företag att starta i Växjö, Alvesta och Uppvidinge, vilket innebär drygt 260 nya 
arbetstillfällen varje år. Företagen bidrar dessutom med en ökad samhällsintäkt i sin hemkommun på 
totalt över 12 miljoner varje år i form av skatter, arbetsgivaravgift, moms och konsumtion.  
 
Varje år utser vi Årets Nyföretagare i respektive kommun. I Alvesta sker prisutdelningen på den årliga 
företagargalan som arrangeras av föreningen Företagarna i Alvesta. Av alla som startat de senaste tre 
åren är det alltid någon som utmärker sig lite extra. Kriterierna för utmärkelsen i Alvesta är:  
 
”Företagets affärsidé ska bedömas vara utvecklingsbar och företagaren (den eller de) ska vara 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 Alvesta kommun och ha genererat 
ett tillfredsställande resultat.” 

 
NyföretagarCentrum har till Årets Nyföretagare 2019 i Alvesta utsett Ikonett AB.  
 
Fredrik Holm och Kristian Persson är två järnvägsingenjörer som tidigare arbetat i många år för en 
stor teknikkonsultfirma med projektering av kanalisation. Tillsammans har dem stor erfarenhet och ett 
stort nätverk inom sin bransch. Idén om att starta eget föddes av flera anledningar, men möjligheterna 
bedömdes tidigt vara större än riskerna. De första initiala stegen vågades tas efter rådgivning med 
NyföretagarCentrum kring sin kalkyl inför uppstart. Bolaget är aktivt inom järnvägsprojektering och 
deras direkta kunder är främst stora teknikkonsulter med Trafikverket som slutkund.  

På extremt kort tid har de både startat och behövt anställa. Potentialen bedöms som stor och 
företagets inriktning mot järnväg och infrastruktur ligger både inom Sveriges och Alvestas intresse och 
framtid. Deras exempel på mod, drivkraft och företagsamhet är precis sådant som behövs, och det är 
vår förhoppning att deras tillväxtresa fortsätter som den börjat – i och tillsammans med Alvesta. 

För mer info: Markus Yngvesson, NyföretagarCentrum Växjö, Alvesta & Uppvidinge, 072-333 7171. 
 


