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Nyföretagarcentrum satsar i Norrköping 
 
 
Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland satsar i Norrköping med ny projektledare, 
fler rådgivare och ett större utbud. Syftet är att stötta och hjälpa fler som vill starta 
företag. 
 
Den rikstäckande organisation Nyföretagarcentrum finns i över 200 kommuner i Sverige 
och var tionde företag som idag startas är genom Nyföretagarcentrum. 
 
- Vårt uppdrag är lika viktig som tydligt - att stimulera ökat nyföretagande. Med 

kostnadsfri och konfidentiell rådgivning, mentorskapsprogram, utbildningar och 
seminarier hjälper vi personer som tänker starta, eller har startat, företag med allt från 
affärsidé och budget till marknadsföring och affärsplan, säger Anna Hjertstedt Leijon, 
vd Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland. 

 
Förra året hölls fler än 1500 rådgivningar i Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötlands 
upptagningsområde och 300 ledde till nya företag.  
 
Sedan många år har man bedrivit en aktiv verksamhet i Norrköping, och nu satsar man 
ytterligare. Med tre nya affärsrådgivare och en ny projektledare, entreprenören Eva 
Jaldeland. 
 
- Jag har själv startat flera företag och vet hur viktigt det är att få hjälp. Att nu få 

möjligheten att ge tillbaka och bidra med det jag kan ser jag fram emot, säger Eva 
Jaldeland.  

 
- Nyföretagarcentrum har en otroligt viktig roll att fylla. Den är sprungen ur näringslivet 

och är till största delen finansierat av näringslivet, av entreprenörer som själva vet hur 
viktigt det är att få stöd i ett tidigt skede, fortsätter Eva. 
 

De tre nya rådgivarna som rekryterats är inte vilka som helst, nämligen föreläsaren och 
utbildaren Charbel Gabro, ultralöparen och inspiratören Frida Södermark och HR-profilen 
Karin Wetterstrand.  
 



 
- Jag visste ingenting om företagande, jag var ju lärare. Om jag inte hade fått hjälp och 

stöd från början hade jag aldrig vågat starta, och det hade inte gått så bra som det gjort. 
Kunskaperna och nätverken jag fick ta del av via informationsträffar och 
mentorsprogram var ovärderliga, säger Frida Södermark, inspirationsföreläsare i egna 
företaget Löparäventyret AB sedan nio år tillbaka och nu affärsrådgivare på 
Nyföretagarcentrum som ser fram emot uppdraget. 

 
Den 1 mars välkomnas alla som går i tankar att starta eget till Östsvenska 
Handelskammaren och Kammarforum där en inspirationskväll om hur det är att starta 
företag väntar.  
 
Om Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland 
Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland finns i Linköping, Norrköping, Mjölby, 
Åtvidaberg, Kinda och Ydre kommun och arbetar för att stimulera ökat nyföretagande. 
Idén är sprungen ur näringslivet och än idag är det näringslivet som till största del 
finansierar verksamheten. Sedan starten har över 250 000 företag i Sverige startats genom 
Nyföretagarcentrum. 
 
För mer information 
Anna Hjertstedt Leijon, 
VD Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland 
Anna.hjertstedt@nyforetagarcentrum.se 
0708-82 44 17 
 
Eva Jaldeland, 
projektledare Nyföretagarcentrum Norrköping Mellersta Östergötland 
eva.jaldeland@nyforetagarcentrum.se 
0768 - 50 11 71 
 
 
 
 
 


