
	
 
Pressmeddelande 2018-11-06 
 
Årets Nyföretagare 2018 
 
Nyföretagarcentrum i Hässleholm finansieras till största delen av näringslivet i Hässleholms kommun. 
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 
vår kommun och de senaste tre åren har vi hjälpt mer än 200 företag att starta i Hässleholm, vilket 
innebär ungefär lika många arbetstillfällen.   
 
Varje år utser vi Årets Nyföretagare i Hässleholms kommun. Av alla som startat de senaste tre åren är 
det alltid någon som utmärker sig lite extra. Kriterierna för utmärkelsen 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 Hässleholms kommun och ha 
genererat ett tillfredsställande resultat.” 
 
Styrelsen för NyföretagarCentrum i Hässleholm har till Årets Nyföretagare 2018 utsett 
Extraförrådet i Hässleholm AB.  
 
Motiveringen lyder: 
”Genom smarta val och hårt jobb har företaget visat att det är möjligt att jaga sin dröm. 
Grundarna Joakim Wallin och Kristian Modén har hittat en växande nisch med gott 
utnyttjande av lokala och geografiska möjligheter. Potentialen är god, affärsmodellen skalbar 
och vi ser fram emot en spännande utveckling i - och tillsammans med - Hässleholm.” 
 
Joakim Wallin och Kristian Modén säger :  
 
”Vår resa mot att skapa Extraförrådet började för knappt 10 år sen när vi jobbade tillsammans på 
Hilding i Hästveda. Vi kände inte varandra sen tidigare men märkte snabbt att vi funkade bra ihop 
och att båda delade samma vision om att vilja starta och driva ett eget företag.  
 Efter många långa diskussioner och efter att ha ratat mindre bra och ibland helknasiga idéer så 
poppade tanken upp om att hyra ut förråd till privatpersoner och lageryta till små eller medelstora 
företag. Vi var övertygade om att företaget skulle startas upp som en bisyssla och att verksamheten 
därför skulle behöva vara ganska självgående, förrådsuthyrning matchade kravbilden.   
Därefter började jakten på en lämplig lokal i Hässleholm och på Garnisonen fanns vad vi letade efter, 
militärens tidigare persedelförråd. Från starten hyrde vi 600 m2 men efterhand som efterfrågan ökat 
så har vi gradvis vuxit in i dagens 2400 m2.  
Målsättningen är att fortsätta expandera och att bygga vidare med nya idéer kring uthyrning och 
lager, tredjepartslogistik är något som skulle passa väl in i vår verksamhet och där vi letar efter en 
lämplig partner.   
 Under resans gång har det självklart funnits många frågor. Hur gör man praktiskt för att starta upp 
ett företag? finns efterfrågan av förråd? går det att få ihop med familj och jobb? vilket namn ska 
företaget ha? Med hjälp av Nyföretagarcentrum rätade vi ut många frågor och nu när verksamheten 
börjar snurra på infinner sig en härligt tillfredsställande känsla.” 
 
 
 
För mer information:  Jimmy Håkansson, NyföretagarCentrum Hässleholm, 0706-100770 


