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14 personer lärde sig starta eget
ÄLMHULT

I sex veckor har 14
personer som har
startat, eller funderar
på att starta, företag
lärt sig mer om villkoren och fått ta del
av andra företagares
erfarenheter.
I måndags kväll avslutades
Nyföretagarcentrums starta eget-kurs. I
sex veckor har 14 kursdeltagare fått lära sig om
marknadsföring, försäljning, försäkringar, olika
företagsformer, skatter, affärsjuridik och mycket annat som hör företagandet
till.

”Vi har ju en enorm
kompetens och
kunskap lokalt”
ANNVY TRULSSON ELHEIM,
KURSLEDARE

Annvy Trulsson Elheim,
kursledare och rådgivare
på Nyföretagarcentrum
sedan september förra
året, är nöjd med kursen,
som var den första hon har
ordnat.
– Det var en deltagare
som ringde precis som
tackade så mycket för en
bra kurs! Alla deltagarna
har lämnat in utvärde-

ringar och de flesta har
gett kursen högt betyg. Jag
har redan börjat fundera
över en del kompletteringar som man kan göra nästa
gång för att få en ännu
bättre kurs, säger Annvy
Trulsson Elheim.

TIPS FÖR DIG
SOM VILL
STARTA EGET

Samarbetar med flera
Under kursens gång har
deltagarna dels fått information om hur man praktiskt kan starta och driva
ett företag, dels fått lyssna
på företagare som har berättat om sina erfarenheter. Nyföretagarcentrum
samarbetar med 16 olika
företag i Älmhult och letar
nu efter fler för att få större möjligheter att ordna
nya aktiviteter och kurser.
– Att kunna genomföra
en starta eget-kurs bygger
på att vi tar hjälp från de
företag som är våra samarbetspartners och det är
helt fantastiskt att se hur
man från banker, revisionsbyråer, kommunen,
Växande Älmhult och andra etablerade företag ställer upp för att göra det
möjligt. Det kallar jag att
kraftsamla och att samarbeta, säger Annvy Trulsson
Elheim.
– Vi har ju en enorm
kompetens och kunskap
lokalt som är värdefull att
tillgå för att komma igång
med sitt eget företagande.
Jasmin de Freitas

Några av deltagarna på kursen: Stående: Ralf Kurschel, Paula Persson, Lars Grevlund,
Helena Atlas, Marie-Louise Magnusson, Annvy Trulsson Elheim (kursledare). Sittande: Larissa von Raison, Yvonne Pedersen och Carl-Axel Gard.
FOTO: NYFÖRETAGARCENTRUM

Vid det fjärde kurstillfället, som bland annat handlade om finansiering, försäkringar och
sociala medier, föreläste Ulf Andrén från SEB, Caroline Johansson från Swedbank, Sara
Wimmercranz från Footway E-handel och Joacim Stark från Almi företagspartner.

jasmin.defreitas@smalanningen.se

ÄLMHULT
Tel 101 80

Klart med ny kanslichef

Älmhult - Markaryd - Ljungby

ÄLMHULT

Flyttstädning

Det blir Mats Porsklev som blir ny
kanslichef i Älmhults
kommun.
Han får inte minst
en juridisk funktion.
– Det är en spelevink, säger Bo Mazetti-Nissen (M).
Kommunstyrelsen fick
under
gårdagens
sammanträde information om turerna kring den
nye kanslichefen.
Kommunchef Kenneth
Condrup berättade att intresset för tjänsten inte
kan betecknas som särskilt stort.
Tolv personer hade sökt
jobbet.

Började skratta
När det visade sig att Mats
Porsklev fått jobbet, gav Bo
Mazetti-Nissen en signal
om att det kanske inte var
något bra val.
Moderaten i fråga började nämligen skratta.
Bo Mazetti-Nissen menade att Mats Porsklev,
kommunsekreterare i Ås-

torps kommun, är, som
han uttryckte det, en spelevink.
Men, fortsatte MazettiNissen, det har ”nog hänt
mycket på de åren”.

Kunnig person
Det visade sig att MazettiNissen och Porsklev varit
arbetskamrater i fem år,
närmare bestämt i skånska Tomelilla.
Där var Porsklev planeringschef.
– Jag blev väldigt förvånad, förklarade Bo Mazetti-Nissen efter kommunstyrelsens möte.
– Men han är en bra och
väldigt kunnig person.
• Vad menade du med
att han är en spelevink?
– Att han är en positiv typ,
säger Bo Mazetti-Nissen.
– Han kanske är lite lugnare nu.
Kommunchef Kennet
Condrup konstaterar att
Mats Porsklev är en synnerligen kvalificerad person för jobbet som kanslichef.
Jobbet går bland annat
ut på att jobba med kommunalrättsliga, juridiska
frågor. Men även offentlig-
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Veckostädning
Storstädning
Företagsstädning
Hemtjänst - Fönsterputs

Trädgårdstjänster
Utnyttja rutavdraget!
Innehar F-skattsedel

0738-16 46 81

Torget Älmhult

Månd. 9/4 kl. 16.00
Åld.gr. 7 år - barnt. m. vuxen
Sv. tal. Pris 80:-

Svenska äpple o päron 18:/kg. Potatis: King Edward o
Asterix 7:-/kg, 5 kg 30:-.
Påskliljor i bunt 15:-/st, 2 st
25:-. Penséer 6-pack 35:-/st,
hel låda 4x6 120:-.
Frukt o grönsaker,
blommor, ägg m.m.

The Hunger Games

Påskafton 9–13
Ingen torgdag tisd. 10/4

www.bioialmhult.com

hetsprincipen ingår i arbetsuppgifterna.
Porsklev blir chef över
en grupp bestående av tiotalet personer, där bland
annat näringslivsutvecklaren och samhällsplaneraren ska ingå.
– Mats Porsklev är en administrativt driven person
som jag kan bolla idéer
med, och som kan hålla i
utredningsuppdrag.
– En sådan person har
jag saknat i Älmhults
kommun.
Den nya kanslichefen
får en månadslön på 42
000 kronor.
Ingemar Melin

Annvy Trulsson Elheim,
rådgivare på Nyföretagarcentrum Älmhult,
delar med sig av några
tips som hon brukar ge
till nya företagare.
• Ha en väl genomarbetad affärsidé och -plan.
• Se till att ha ett brett
nätverk
• Gör en ordentlig
marknadsundersökning. Vilka är dina potentiella kunder?
•Kolla dina konkurrenter. Hur har de gjort och
vad kan du göra annorlunda och bättre?
• Se till att inte ha för
många utgifter i början.
Låna saker och hyr utrustning.
• Om du har en anställning, starta lite smått
vid sidan om för att testa om din affärsidé håller.
• Jobba hårt men se till
att inte köra slut på dig
själv. Kom ihåg att belöna dig själv när det
går bra

Spegel, Spegel
Bröderna Grimms
äventyr om Snövit

Onsd. 11/4 kl. 19.00
Åld.gr. 11 år - 7 år m. vuxen
Pris 80:Obs! ej kortbetalning

VÅNGA FRUKT AB
0708-18 16 78 Per
Välkomna!

Sång- och musik

Pingstkyrkans

Second Hand

i Folkets Hus Älmhult

på Stena Gotthards i Älmhult
-Ingång Häradsgatan-

Långfredagen 6 april kl. 17.00

ÖPPET: Helgfri lörd 9-13

INLÄMNING:
Månd-torsd 8-12
Månd även 18-21

Gospelsångarparet
Johan och Gunilla Sigvardsson
från Vimmerby sjunger och spelar

Vid behov av hämtning - ring
0476-105 98 el. via vår hemsida
www.pingstkyrkan.almhult.com
Helt och rent mottages tacksamt

Missionskyrkan och Pingstkyrkan i Älmhult (Fri entré)

Välkommen!

Torsdagsöppet
i Älmhult!!!

Till kl

19.00
Olofssons
KLÄDER

