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Pressmeddelande 4 november 2021 
 
 
Två företagare nominerade till Årets Nyföretagare i Västra Östergötland 2021 
 
NyföretagarCentrum har som mål att sporra fler att starta livskraftiga företag. Den 9 november är det 
därför återigen dags för NyföretagarCentrum Västra Östergötlands att dela ut priset till Årets 
nyföretagare i Västra Östergötland. Prisutdelningen sker på NyföretagarCentrum Västra Östergötlands 
Nyföretagarkväll den 9 november. 
 
Med prisutdelningen vill NyföretagarCentrum Västra Östergötland synliggöra nyföretagare som lyckats 
med sin satsning och sitt företagande och även inspirera andra som nyligen startat eller som drömmer 
om att starta eget. Något som även detta år är än viktigare då Covid-19 ju påverkat oss alla och inte 
minst nyföretagandet och våra nyföretagare. 
 
Två nyföretagare är nominerade av NyföretagarCentrum till Årets Nyföretagare i Västra Östergötland.  
 
2021 års nominerade nyföretagare är: 
 

§ Lena Vidstige, Vidstiges Vård & Rådgivning AB 
§ Lisbeth Stolt, Blomsterladan i Åryd 

 
- Som alltid är det fantastiskt roligt att följa våra nyföretagare på vägen från idé till framgångsrikt 

företag. Vi vet att det varit och är tufft för många som nyligen startat eget och vi är mycket glada 
över att kunna nominera dessa två fantastiska nyföretagare till vårt pris. Båda har startat mitt i 
pandemin och båda har lyckats fantastiskt bra med sitt företagande. Verkliga förebilder med en 
stark drivkraft och vilja att lyckas, säger Kristin Ericsson som är verksamhetsledare på 
NyföretagarCentrum Västra Östergötland.  
 

Båda företagen är utvalda utifrån fastställda kriterier satta av NyföretagarCentrum Sverige och det är 
NyföretagarCentrum Västra Östergötlands styrelse som utser vinnaren. Vinnaren koras i samband 
med NyföretagarCentrum Västra Östergötlands Nyföretagarkväll den 9/11 med start klockan 18.30. 
Vinnaren får då ta emot NyföretagarCentrum Västra Östergötlands pris - statyetten Ingvar – designad 
av Nada Tendzeric på Nada Konst och Design.  
 
 
För mer information kontakta: 
 

• Kristin Ericsson, verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Västra Östergötland, 
0703 – 39 15 57, kristin.ericsson@nyforetagarcentrum.se 

 
§ Lena Vidstige, Vidstiges Vård & Omsorg, 070 – 950 74 73, zoo3003@icloud.com 

 
§ Lisbeth Stolt, Blomsterladan i Åryd, 073 – 076 23 05, lisbeth@blomsterladan.se 


