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Driftiga
Therese till
Finspång
FINSPÅNG

Fokus föreläsningar blir
det under nyföretagarveckan.
24-åriga Therese Albrechtson som driver
tre företag talar om att
våga vinna.
Nyföretagarveckan anordnas på många olika
orter i landet under nästa
vecka. Nyföretagarcentrum i Finspång har hållit
till i centrum under de
senaste åren, men har i år
valt något annat.
– Vi ville testa något
nytt och valde att ha en
föreläsningsdag i Kulturens hus den 28 april,
säger Patrik Markos på
Nyföretagarcentrum
i
Finspång.
Unga, driftiga Therese
Albrechtson från Göteborg är en av föreläsarna
som talar under dagen.
– Hon driver tre företag
och har sålt ett fjärde.
Hon hade ett UF-företag
som hon gjorde till ett riktigt företag och blev företagare direkt efter gymnasiet.

Våga vinna
– Hon ska prata om nyföretagande, entreprenörskap och att våga vinna
och våga satsa, säger Patrik Markos.

Patrik Markos.
Kommunen jobbar aktivt med att försöka hitta
nya, unga företagare.
– Det finns 300 företagare i kommunen som
inom en femårsperiod når
pensionsåldern. Vi vill
hitta fler unga som är
intresserade av att starta
eget.

Generationsväxling
Under dagen ska även
Ewa Vestlie under temat
generationsväxling tala
om företagarens planering i samband med pension. Camilla Bäck, en av
de första som startade
hemtjänstföretag i Sverige, och smeden Micke
Maasing, under temat
konsthantverksföretag,
ska berätta om hur deras
liv som företagare ser ut.
Magnus Johansson

magnus.johansson@folkbladet.se
0122-13172

Therese Albrechtson föreläser på Nyföretagarveckan.

Välkommen till Swedbank
– Din bank i Finspång

Valmet TX visning

Här får du råd! Allt från koll på dina pengar till placeringar
och sparande. Våra privatrådgivare vill gärna träffa dig:
Malin Joelsson
Kenneth Malmberg
Torbjörn Nilsson
Henry Järvinen

malin.joelsson@swedbank.se
kenneth.malmberg@swedbank.se
torbjorn.nilsson@swedbank.se
henry.jarvinen@swedbank.se

Komatsu Forest Sweden i samarbete med:

0122-24005
0122-24021
0122-24026
0122-24018

Välkommen du också!

Visning Finspång tors 29 april, kl 10-15
Bekanta dig med Valmet 901TX, Valmet 840TX och Valmet 931.
På plats ﬁnns också Finspångs Maskindepå som visar STIHL´s
motorsågsprogram och DINLI ATV fyrhjulingar samt de lokala
inköparna på BooForssjö som gärna pratar skog med dig.

Vägbeskrivning:

Från Finspång kör Rv 51 mot Örebro tag vänster i Hjortkvarn
mot Björnhammar. Från Örebro kör Rv 51 mot Finspång tag
höger i Hjortkvarn mot Björnhammar.
Kontaktperson: Tommy J Larsson, 070-399 02 10

Varmt välkommen!
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