
 

NyföretagarCentrum Öresund 
Studentgatan 4, plan 3, 211 38 Malmö | Telefon 040-615 57 00  

Webb www.nyforetagarcentrum.se/oresund | E-post oresund@nyforetagarcentrum.se 

 

PRESSMEDDELANDE                        28 september 2021  

 

Jonas Nilsson, med 25 års företagarerfarenhet inom olika branscher, är ny 
rådgivare i Skurup för NyföretagarCentrum Öresund.  

Under Skurups kommuns och NyföretagarCentrum Öresunds gemensamt 
arrangerade frukostträff i fredags presenterades föreningens nya lokala rådgivare. 
Jonas Nilsson har genom åren startat ett antal företag men även varit aktiv på senior 
nivå i olika företag som TV4, J Walther Thompson, Dacke Group Nordic, Inhouse 
mfl. Minsta gemensamma nämnare i egen verksamhet har varit analys av 
marknadspotential, To Market strategi samt mediastrategier. Jonas har också varit 
styrelseledamot och ordförande i såväl nationella som internationella konsult- och 
mediaföretag. 

- Det är på alla sätt glädjande med en så erfaren starta eget-rådgivare på plats i Skurup, 
med lång och bred bakgrund från näringslivet och ett genuint människointresse, säger 
Anne Marbrandt, medgrundare och VD för NyföretagarCentrum Öresund. 

Jonas Nilsson har närmare 25 års erfarenhet av företagande, berättar han. 

- När jag startade mitt första företag uppstod en möjlighet att ta vid där ett annat 
företag lämnat marknaden. En speciell utmaning med två små barn hemma. Men det 
funkade och utvecklades. Jag är beteendevetare och är fullt övertygad om att se 
människan även i affären och att ta hand om anställda i det ”goda” företaget är en 
framgångsfaktor. Att nu få arbeta med rådgivning hos NyföretagarCentrum ser jag 
verkligen fram emot. Att få ge råd som bygger på NyföretagarCentrums metodik och 
egna erfarenheter känns väldigt inspirerande. 

Nu handlar det om att arbeta för att NyföretagarCentrum Öresund ska synas ännu 
bättre lokalt, att göra fler jobbsökare till jobbskapare i kommunen och att öka 
kännedomen om föreningens verksamhet.  

- Jonas är själv bosatt i kommunen och följer den lokala utvecklingen med stort intresse. 
Han känner andra rådgivarkollegor i vårt team och har därtill gott om tid att avsätta 
för att stötta nya företagare i Skurup mot framgång. Att se honom som vår rådgivare i 
Skurup känns väldigt roligt då han är en kunnig, social och oerhört aktiv person. Efter 
pandemin kan vi nu också återgå från onlinerådgivning till fysiska möten på 
Mötesplatsen i tätt samarbete med Skurups Sparbank, Skurups kommun och 
föreningens ytterligare ca 40 samarbetspartners. Nu växlar vi upp engagemanget i 
Skurup rejält, avslutar Anne Marbrandt.  
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NyföretagarCentrum välkomnar dig som funderar på att starta företag eller nyligen 
har startat, för kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Bokning sker 
på NyföretagarCentrums hemsida, www.nyforetagarcentrum.se/oresund.  

Med verksamhet i närmare 200 kommuner är NyföretagarCentrum idag ledande 
inom rådgivning för nyföretagande. Årligen får fler än 20 000 personer kostnadsfri 
och affärsmässig rådgivning vilket leder till startande av cirka 10 000 nya livskraftiga 
företag. Efter tre år är minst 81% kvar i företagandet (89% med en mentor) och under 
1% går i konkurs.  

NyföretagarCentrum Öresund är en ideell förening som erbjuder kostnadsfri 
rådgivning för intresserade nyföretagare i Malmö, Burlöv, Hörby, Höör, Kävlinge, 
Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge och Lomma. Rådgivningen 
sker genom lokalt förankrade rådgivare som själva är företagare. Verksamheten 
finansieras i huvudsak av det lokala och regionala näringslivet och är Sveriges 
största NyföretagarCentrum räknat i antalet rådgivningar. 

 
För ytterligare information: 
 
Anne Marbrandt, VD 
Telefon: 0734-27 40 50 
E-post: anne@nyforetagarcentrum.se 

 
Jonas Nilsson, Rådgivare i Skurup 
Telefon: 0735-07 82 07 

 
 

För övrig information, besök oss gärna på: www.nyforetagarcentrum.se/oresund 

 


