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Pressmeddelande 28 november 2022 
 
 
Tre företagare nominerade till Årets Nyföretagare i Västra Östergötland 2022 
 
NyföretagarCentrum har som mål att sporra fler att starta livskraftiga företag. Den 8 december är det 
därför återigen dags för NyföretagarCentrum Västra Östergötlands att dela ut priset till Årets 
nyföretagare i Västra Östergötland.  
 
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 i o m både pandemins och Ukraina-krigets följder ju påverkat oss alla 
och inte minst nyföretagandet och våra nyföretagare. 
 
Tre nyföretagare är nominerade av NyföretagarCentrum till Årets Nyföretagare i Västra Östergötland.  
 
2022 års nominerade nyföretagare är: 
 
• Lisa Pintar – Pintar Studios AB. 
• Madelen Agi – MA Hälsan i fokus AB. 
• Tatyana Yagmurova – Arqus Vadstena – Motala Städ/Hemservice. 
 
- Efter flera år med pandemi och nu även Ukraina-kriget med höjda räntor, ökad inflation och 

därmed höjda priser och all den osäkerhet som just nu råder är det mycket viktigt att synliggöra  
personer som valt att bli egenföretagare, att satsa på sin idé och dröm och som gör det trots 
rådande tider. Vi vet att det varit och är tufft för många som nyligen startat eget och vi är mycket 
glada över att kunna nominera dessa tre fantastiska nyföretagare till vårt pris. Samtliga har startat 
sina företag under den period som präglats av både pandemi och Ukraina-kriget men lyckats 
komma igång och utveckla sina företag från start. Verkliga förebilder med en stark drivkraft och 
vilja att lyckas, säger Kristin Ericsson som är verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Västra 
Östergötland.  
 

De nominerade 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 glöggmingel den 8 december. 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 

 
• Lisa Pintar, Pintar Studios AB, 076 – 306 26 96, lisa@pintarstudios.se 

 
• Madelen Agi – MA Hälsan i fokus AB, 076 – 174 04 20, madelenagi30@gmail.com 

 
• Tatyana Yagmurova – Arqus Vadstena - Motala Städ/Hemservice, 073 – 743 64 78, 

tatyana.jagmurova@gmail.com 
 
 
 


