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Funderar du på att starta eget? Har 
du nyss startat ett företag och behöver 
goda råd? Kom till Företagsförening-
ens lokaler i Lerum så får du svar på 
dina frågor.

Det skapades över 200 nya registrerade företag 
i Lerum förra året. En värdefull resurs för alla 
dessa nyföretagare och alla andra som funde-
rar på att starta eget är Göteborgs Nyföreta-
garcentrum som trätt över kommungränsen 
och som sedan hösten 2003 håller öppna hus 
i Lerum.

– Det ligger helt i linje med att se på Gö-
teborg ur regional synvinkel, säger Kristina 
Hergès ansvarig för Göteborgs Nyföretagar-
centrum. Det är ett mycket roligt jobb. Man 
träffar så oerhört intressanta människor med 
fantastiska idéer. Efter en något trög start har 
det efter nyår gått över förväntan. Vi hoppas 
även att samarbetet med arbetsförmedlingen i 
Lerum ska fördjupas för att även kunna foku-
sera på de arbetslösa som vill starta eget.
Sedan nyår har upp till tio personer besökt 
rådgivningen vid varje tillfälle.

Kostnadsfritt
En vardag i månaden håller Nyföretagarcen-
trum Öppet Hus för personlig och kostnadsfri 
rådgivning i Företagsföreningens lokaler på 
Hammars Backe. 

– Jag har haft att göra hela tiden och vi får 
alla möjliga frågor. Dels från dem som enbart 
har en idé och vill bolla den med oss eller vill 
veta hur man startar företag, dels kan det vara 
egenföretagare som vill ha hjälp med nätverks-
byggande eller marknadsföring utomlands. 
Det kan även gälla avveckling av företag, 
säger företagsrådgivare Carina Folkesson.

För Nyföretagarcentrum handlar det fram-
för allt om att ställa upp med saklig informa-
tion. Det är företagaren själv som ska ta de 
avgörande besluten. Ibland är det lika viktig 
att en svag affärsplan inte genomförs som att 
lovande affärsidé får hjälp på traven.

– En viktig fråga som alla entreprenörer 
måste ställa sig är; vilka är mina betalande 
kunder?

Enklare företagsutbildning
Planer fi nns också mellan Nyföretagarcen-
trum och Lerums kommun att starta en 
grundläggande företagarutbildning i studie-
cirkelsform.

– Det handlar då om en kostnadsanpassad 
utbildning i nätverksform som betalas av kun-
derna. Förhoppningsvis kan en sådan starta 
under vintern, säger Hans Parck, näringslivs-
ansvarig Lerums kommun. 

Nystart i september
Höstens öppna hus med kostnadsfri rådgiv-

   En viktig fråga 
som alla entreprenörer 
måste ställa sig är; 
vilka är mina 
betalande kunder?

   En viktig fråga 
som alla entreprenörer ”

Fakta:

Stiftelsen Göteborgs Nyföretagarcen-
trum har tre fast anställda och stöds 
sedan starten 1990 av näringslivet, dess 
organisationer samt samhället. Stiftelsen 
består av företrädare från såväl företag 
som organisationer. Stiftelsen erbjuder 
företagsinformation och personlig råd-
givning.

NFC Service AB är ett helägt företag 
under Göteborgs Nyföretagarcentrum 
som säljer tjänster till företag, privat-
personer och Länsarbetsnämnden inom 
affärsbedömning, företagsutbildning och 
konsult/mentorskap. 

Allt populärare i Lerum. En gång i månaden har nyföretagare och blivande företagare tillgång 
till kostnadsfri rådgivning i Lerum. Varje fredag är dessutom alla välkomna till information på 
Norra Älvstranden i Göteborg. På bilden Carina Folkesson och Kristina Hergès.

Kostnadsfri 
rådgivning

för nyföretagare
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ning sker den 15/9, 13/10, 10/11 och 8/12, 
klockan 14-18. Ingen föranmälan behövs.

– Vi vet att behovet är stort. Det är utmärkt 
att vi kan dra nytta av regionala resurser och 
Nyföretagarcentrums långa erfarenhet. Vi 
inom Lerums kommun ställer upp med mark-
nadsföring.

En person är nyföretagare tre år efter att 
företagets registrerats, enligt Nyföretagarcen-
trums defi nition.


