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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Inspiration, gemyt och mässa
för Mölndalsföretagare
Ett årligt återkommande koncept,
Träffpunkt/Inspirationsafton
för
Mölndalsföretagare, stärks den 15
mars i år.
– Vi är i nya lokaler. I Södra Portens
konferens & evenemang i Lackarebäcks
Företagspark kan vi utveckla verksamheten. Bland annat med en minimässa
där företagare kan visa upp sig och sitt
företag, säger Anita Alriksson, Företagarna Mölndal.

Gaseller i Mölndal

I år har arrangörerna anlitat två eftertraktade
föredragshållare; Ulf Karlsson, gästprofessor
på Idrottshögskolan i Göteborg och f.d. förbundskapten i friidrott och Boris Lennerhov,
vd för Gekås i Ullared. Under var sin timme
kommer Ulf att föreläsa i ämnet ”Det goda
ledarskapet” och Boris om Gekås osannolika
utveckling med titeln ”Från ett parti byxor till
en miljardindustri”.
– Vi är väldigt nöjda med årets två föredragshållare, det känns mycket spännande,
medger Anita Alriksson.
Kålleredskonstnären Anders Hultman har speciellt för Mölndals näringsliv skapat litografin
”Efter jobbet”. Motivet anknyter till arbetsliv och företagsamhet i Mölndal. Ett exemplar av
konstverket lottas ut på Träffpunkt/Inspirationsafton den 15 mars.

Nu är det dags
att nominera

Unikt konstverk för Mölndal

En annan nyhet för i år är det, speciellt för
Mölndals näringslivs framtagna konstverk,
en litografi av Kålleredskonstnären Anders
Hultman, som visas upp på Träffpunkt/Inspirationsafton och där även ett exemplar lottas
ut senare på kvällen.
– Tillsammans med Gösta Alexandersson
på Galleri Mölndal och konstnären själv, har
vi tagit fram detta konstverk ”Efter jobbet”,
för Mölndalsföretag att köpa in vid representation, personalgåvor eller allmän utsmyckning.
Kvällen fortsätter sedan i Södra Portens engelska pub.
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Företagare
2006

Inspirerar gärna andra

Finns det då möjlighet för företagare utanför
Mölndal att närvara?
– Tyvärr, konceptet arrangeras och drivs av
Mölndalsföretagare för andra Mölndalsföretagare och är kraftigt subventionerat. Men vi
inspirerar gärna andra kommuner att ta efter
vårt upplägg, ler Anita Alriksson.

Ulf Karlsson, gästprofessor på Idrottshögskolan och f.d. förbundskapten i friidrott
samt Boris Lennerhov, vd på Gekås i Ullared
håller var sitt inspirerande föredrag
den 15 mars.

Anmälan
Anmälan till Träffpunkt/Inspirationsafton torsdag 15 mars lämnas senast 8 mars
till e-post: carina.grunditz@molndal.se eller fax: 031-315 10 09. Deltagaravgiften
är 150 kronor per person och inbetalas till bankgiro Swedbank 5093-8380. Ange
namn, företag och telefon samt ”inspirationsafton” på inbetalningskortet.



Mölndals stad håller sin årliga Inspirationsafton torsdag 15 mars. Inspirerar gör
föreläsare Boris Lennerhov, VD på Gekås och Ulf Karlsson, Gästprofessor på
Idrottshögskolan och Svensk förbundskapten i friidrott mellan 2001-2004.
I anslutning till Inspirationsaftonen hålls
en minimässa där ett 30-tal Mölndalsföretag kan presentera sin verksamhet.
Inspirationsaftonen hålls på nystartade
Södra Porten i Lackarebäck.

Första torsdagen i varje månad klockan
17.00 hålls Mötesplats Mölndal i Mölndals Museum. Där kan företagare träffa
andra företagare. Det har visat sig vara
ett stort behov och en önskan att få en
mötesplats, där man kan knyta nya kontakter, träffa politiker, umgås och äta en
bit mat i Mölndal.
För Caféets skull behöver Näringslivsenheten i Mölndals stad alltid veta hur
många som kommer. Anmälan sker till
carina.grunditz@molndal.se, fax: 315 10
09 eller på www.meramolndal.se
Adress: Mölndals Museum, Kvarnbygatan 12, som ligger ”på toppen av backen Kråkan”. P-platser finns framför och
bakom museet samt vid Grevedämmet.

Professor och vd inspirerar

Nytt för i år är den minimässa ”Här är jag”
som hålls under kvällen. Närmare ett 30-tal
Mölndalsföretag kommer att hyra ett bord
och kan under okomplicerade former visa upp
sitt företag för andra gäster på kvällen.
– Därför börjar vi redan klockan 16.30.
Mässan med enklare förtäring och mingel
håller på till klockan 18.30 då föreläsningarna börjar.

Vd och professor
inspirerar

Mötesplats Mölndal

Tillsammans med Mölndals stad, Swedbank,
OffiTech och Åbro Företagsklubb arrangerar
Företagarna Mölndal sedan flera år en årligt
återkommande Träffpunkt/Inspirationsafton
för Mölndals företagare.
– Vi står på två ben; dels vill vi erbjuda en
träffpunkt där företagare under avslappnade
former kan mingla för nya bekantskaper och
knyta kontakter, dels vill vi erbjuda inspiration från spännande föredragshållare som
berör alla företagare oavsett storleken på det
företag man leder.

Ny minimässa

ANNONSSIDA

Affärstidningen Dagens Industri utser
sedan 2000 de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller.
Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan
för 20 år sedan visade han att det var de
små, snabbväxande företagen som ökar
antalet arbetstillfällen.
Kriterierna för att diplomeras som
gasellföretag är bland annat att; ha en
omsättning som överstiger tio miljoner
kronor, ha minst tio anställda och ökat
omsättningen kontinuerligt till minst det
dubbla de senaste tre åren.
Att kriterierna är tuffa bevisas av att
mindre än en procent av Sveriges aktiebolag klarar kraven.
I Mölndal återfinns sex av dessa företag: Lesley Invest AB (Mary Kaye), Ronald Seger Transport AB, Team Dagnelid
AB, Krusell International AB, Gissléns
Entreprenad AB och P. Dahl Elektronik
och Data AB.
Det sistnämndas ägare Peter Dahl utsågs även av FR och Mölndals stad till
Årets företagare i somras.
Peter Dahl startade sitt företag,
P. Dahl Elektronik & Data AB, 1990 och
arbetade som ett soloföretag tills senare
delen av 90-talet. Företaget har i dag 17
anställda och är en av de största tillverkarna av elektroniksystem och elektroniklösningar för alla sorters hissar.
Peter Dahl äger även ett försäljningsbolag i Norge och har sina kunder över
stora delar av världen.

Utmärkelsen Årets Företagare delas ut av
Företagarna i samarbete med Mölndals
stad.
Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma och uppmuntra en företagare som genom sitt starka engagemang,
nytänkande och sin handlingskraft fungerar som förebild för andra företagare.
Nu är det åter dags att lämna förslag på
företagare inom Mölndals stad som arbetar hårt för att göra allt bättre. Bättre
affärer för företagare leder till tillväxt
som i sin tur skapar välstånd som kommer alla till godo.
Förslag på kandidater kan lämnas senast
den 2 april via mail, fax eller brev till: foretagarna.molndal@swipnet.se, fax 795
32 55 eller Företagarna, Nordgårdsvägen
17 428 34 Kållered

Stolta Stad

Peter Dahl
I år flyttar även Tranpenad AB in i
egen nybyggd fastighet i Mölndal, även
det ett gasellföretag.

www.tidning.net

