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Therese får dig att våga satsa
TROSA

{Trosa-andan finns den? Det
har Fredric Nilsson, kontorschef för SEB i Trosa och Gnesta,
funderat på. Själv är han Hölöbo och fascineras av den gemenskap och stolthet som han
menar finns i Trosa kommun.
– Jag tycker
att jag ser ett
engagemang
här i Trosa, en
ödmjuk lokalpatriotism, eldsjälar som jobbar för Trosa
Fredric Nilsson och invånare,
som är glada
och stolta över sin stad. Det
finns också otroligt många nätverk här, säger Fredric Nilsson
som under gårdagens företagardag föreläste om Trosa-andan.
Han har gjort en egen liten
ovetenskaplig undersökning där
han frågat invånare i Trosa kommun om Trosa-andan, om den
finns och vad den i så fall innebär. Utefter svaren på sina frågor landar han i några gemensamma nämnare: Idyll-anda,
företagande, självförtroende,
eldsjälar och att invånare i Trosa
kommun blir sedda.

Föreläsaren och företagaren
Therese Albrechtson driver tre
aktiebolag, har nyligen sålt
av ett fjärde och har skrivit en
bok. I en ålder av 24 år. I går
inspirerade hon besökarna på
Trosas företagardag.
Therese Stjernström som bor i
Stockholm men jobbar i Trosa
besökte Trosas företagardag, för
att ge sig själv en kick att starta
eget. Hon har bland annat studerat psykologi och i över ett
halvår har hon och en vän funderat på att starta eget inom
coachning.
– Jag behöver en rivstart
för att komma
i gång, man
kan gå och
tänka länge,
men man behöver den där
Therese
gnistan,
säStjernström
ger Therese
Stjernström.
Just att starta företaget menar
föreläsaren Therese Albrechtson är ett första steg som man
bara ska ta sig förbi, det är bara
att köra i gång. Det var så hon
gjorde.
– Den största drivkraften är att
man tycker det är roligt att man
har en inre glädje för det man
gör, annars kan det bli tungt.
Therese Albrechtson första

företagsidé byggde på ett projektarbete som hon börjat med
under sista året i gymnasiet: en
försvarssprej. Hon var 19 år när
hon ville lansera sin produkt.
Överallt stötte hon på motstånd. Hennes låga ålder, avsaknad av både kapital, eftergymnasial utbildning och
föräldrar som drev företag, var
faktorer som många såg som
hinder. Men Therese Albrechtson, som idrottat mycket i sitt
liv, har en tävlingsinstinkt utan
dess like.

Men Fredric Nilsson har ock24-åriga föreläsaren Therese Albrechtson har många titlar. I går inspirerade hon på Trosa företagardag.

Några av Therese Albrechtsons tips
{Tycka det man gör är roligt.
{Tro på sig själv och sin idé.
{Ta plats och synas.
{Fokusera på det man är bra
på – delegera det man inte är
bra på till andra.
{Jobba utifrån där man är
i nuläget.

– Det blev snarare en tändvätska, att jag skulle bevisa för alla
att det visst skulle gå. Jag brann
så mycket för mina idéer och det
jag höll på med. Mycket handlar
om att våga tro på sig själv.

{Välja att se möjligheter i det
som är och sker.
{Att bara köra igång och
lära sig det man inte kan längs
vägen.
{Ha ett extrajobb vid sidan om
till en början.
{Våga, vårda, vinn.

Hon tog saken i egna händer,
slog sig fram genom sociala
medier, lyfte luren och ringde
till tidningar. Hon älskade att
marknadsföra och sälja sin
produkt. Efter ett halvår hade

företaget omsatt sin första
miljon. Sedan dess har Therese Albrechtson fått flera
utmärkelser för sina framgångar
i företagarvärlden.
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men jag har ju lite damp i mig,
skrattar hon och fortsätter: Min
vilja att lyckas är större än rädslan för att misslyckas och det är
så det måste vara om man ska
lyckas.

Hon talar om vikten av att inte

behöva kunna allt från början utan att lära sig vartefter,
att våga ta hjälp av andra, att
samarbeta och fokusera på det
man är bra på. Hennes nuvarande företag är av helt skilda
karaktärer: smycken, interaktiva
whiteboards och föreläsningar/
utbildningar, men det har hon
aldrig sett som ett problem.
– Det där handlar ju mycket
om vem man är som person

Just nu går Therese Albrecht-

sons tid mest åt till att föreläsa
och hennes mål är att inspirera
fler människor att starta egna
företag.
Under dagen arrangerades
flera föredrag för företagare i
Trosa kommun med komikern
Jan Bylund som moderator.
Jenny Thorell
0156-137 10
jenny.thorell@sn.se

Finns det en Trosaanda?
Eva Skansgård, Trosa:

– Det är
väl mera
att det är en
liten stad,
det är bra
öppenhet
och nära till allt och alla. Folk
är trevliga.

Pelle Nilsson,
Trosa:

–Jo,vi är ju
stolta över att
visa upp vår
stad. Man
tycker det är
roligt att visa
turister och så rekommenderar
företag varandra.
Kerstin Norström, Trosa:

– Jag är relativt nyinflyttad, från
Stockholm,
men jag tycker det är fantastiskt här. Alla är positiva och
hjälpsamma och man tar sig
tid med varandra.
Bernt Karlsson, Trosa:

– Ja, det
tycker jag, jag
har bott här i
två omgångar
och tycker det
är en trevlig
anda och miljö i Trosa i stort.
Det är bra engagemang både i
skolan och ur pensionärssynpunkt, det finns många frivilligorganisationer.

Eldsjälar
bidrar till
Trosa-andan

så upplevt rivaliteten mellan de
tre olika delarna i Trosa kommun. Och att människor som
bor i Trosa och jobbar i Stockholm inte alls har samma känsla
för kommunen. Mest är det de
som både bor och driver företag
i Trosa som talar om en Trosaanda. Trosas företagsklimat är
också en styrka i sig, att det är
roligt och uppskattat att driva
företag här, menar Fredric Nilsson.
– Trosa är inte så stort, men
ändå finns det på kartan. Det
finns något i den här bygden,
jag vill föra upp det till diskussion så att kommunen kan jobba
vidare med det och ytterligare
stärka Trosa kommun.
Jenny Thorell
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