Går du i
starta eget
tankar?

Elin Lindahl driver företaget Välstädat sedan våren 2014. Starta-eget-träffen på
Lekebergs sparbank blev startskottet för företaget.

Enklare att starta eget
med bra råd i ryggen
När NyföretagarCentrum, Lekebergs
Sparbank, Lekebergs Ekonomi och kommunen drog igång sin satsning för nya
företag nappade Elin Lindahl direkt.
– Jag hade gått i starta eget tankar ett tag,
så när inbjudan kom till första träffen i
Lekeberg blev jag väldigt intresserad,
berättar Elin. Efter en längre tid som anställd i städbranschen kände jag att jag
ville utvecklas inom området.
– Att städa var ju inget problem, det
hade jag ju gjort sedan tidigare. Det var
allt runt själva företagandet jag kände
mig osäker kring, fortsätter Elin. Men efter
första träffen kändes det tryggare. Jag
förstod att det fanns hjälp att få och att
det fanns kunniga personer att rådfråga.

– Lena Bodin, på Lekebergs Ekonomi, har
varit toppen. Vi har fortfarande kontakt
då Lena hjälper mig med bokföringen.
Nöjd med beslutet att starta eget
– Det har varit mycket hårt jobb men det
blev bättre än jag trodde från början, säger
Elin. Idag har vi cirka 60 kunder i Fjugesta,
Örebro, Kumla och Hasselfors och är totalt
tre medarbetare i företaget. Vi har lyckats
växa genom att nöjda kunder rekommenderat oss till andra. Något vi är väldigt
glada och stolta över.
Elin är nöjd med sitt beslut att starta
eget och ger rådet till andra som går i starta eget tankar att tro på det du kan och ta
hjälp med det du inte kan.

Sedan 2014 finns NyföretagarCentrum i Lekeberg. Tillsammans med kommunen, Lekebergs
Sparbank och Lekebergs Ekonomi
erbjuder vi personlig, kostnadsfri
och konfidentiell rådgivning till
alla som bär på idéer eller funderar på att starta eget, berättar Janis Lancereau som är ansvarig för
NyföretagarCentrums satsning i
Lekeberg.
Vi håller i informationsträffar och erbjuder utbildningar och
tematräffar, till exempel inom deklaration, moms eller försäkring.
– Vi är experter på företagande, och efter vår rådgivning är du
väl förberedd för livet som egenföretagare, avslutar Janis.
Går du i starta eget tankar?
Läs mer på www.nyforetagarcentrum.se/orebro eller kontakta
Janis 019-17 48 60.

Nästa träff
Lekebergs Sparbank
ONSDAG 25 nov
18:00-21:00

Träffen är kostnadsfri,
ingen föranmälan krävs.

