
NÖDINGE. Intresset att 
starta eget ökar.

En trend som är 
vanlig i lågkonjunktur.

När Ale Utveckling 
bjöd in till en kompri-
merad Starta eget-
information var lokalen 
full.

Ale kommuns näringslivs-
enhet, Ale Utveckling, bjöd 
i onsdagskväll in till en in-
formationskväll på Medbor-
garkontoret i Nödinge. Mål-
gruppen var alla som går i 
starta eget tankar. Temakväl-
len är ett gammalt beprö-
vat knep, men sällan har så 
många dykt upp.

– Det här var en av våra 
mest välbesökta kvällar. Jag 
upplevde att de uppskatta-
de upplägget, säger närings-

livssekreterare Kjell Lund-
gren.

Att intresset ökar för att 
starta eget i kristider är inget 
nytt fenomen.

– Absolut inte. Vi har sett 
den här trenden fler gånger. 
När arbetslösheten ökar och 
en del förlorar sin trygga an-
ställning väljer fler än nor-
malt att prova som egenföre-
tagare, berättar Kjell Lund-
gren.

Bland de intresserade fanns 
inte bara nyfikna, utan också 
sådana som redan har tagit 
steget. En av dem var Chris-
ter Karlsson från Bohus.

– Vi har startat upp Petralla 
Webbshop där vi säljer barn- 
och mammakläder. Vi kom 
över ett konkursbo i somras 
och tyckte det kunde vara 
roligt att göra något eget. Jag 

och min sambo har båda fasta 
anställningar, men ser det här 
som en kul hobby.

Christer Karlsson tyckte 
kvällen var givande.

– Det var bra att få en 
samlad information.

Gunilla Sterba, 62, från 
Nödinge, har valt att starta 
eget i slutet av karriären.

– Det är aldrig försent 
heter det ju. Sen tyckte jag 
att det kunde vara skönt att 
få styra min egen tid.

Gunilla är utbildad skräd-
dare och syateljén som hon 
nu har startat upp kommer 
mestadels att sy för en större 
inredningsbutik i Göteborg.

– Hemtextil och gardiner 
har jag hållit på med i 20 år. 
Det klarar jag bra, men det 
är värre med moms och re-
dovisningar. Jag är tacksam 
för den här kvällen. Nu får 
jag kontakt med de som kan. 
Det känns jättebra, säger Gu-
nilla Sterba.

Almi Företagspartner in-
formerade bland annat om 
de olika bolagsformer som 
finns. För de som väljer att 
starta en verksamhet ihop 
med någon fick särskilda råd 
av Kjell Lundgern.

– Skriv kompanjonsav-
tal. Det är väldigt lätt att sta-
rata upp med kompisen, så 
länge man är kompisar. Men 
vad som händer när man inte 
längre är överens har vi sett 
prov på många gånger. Det 
måste vara reglerat i ett avtal. 
Någon kan ju till exempel bli 
sjuk eller råka ut för en olycka, 

då är det viktigt att kompan-
jonen inte tvingas driva före-
taget med vem som helst.

Ulla Jonasson från Swed-
bank berättade vilka tjänster 
som banken kan erbjuda.

– Våra jurister kan till ex-
empel hjälpa till med kom-
panjonsavtal. Sedan har vi 
allt som företagen kan tänkas 
behöva. Det vanligaste är att 
man öppnar ett konto med en 
så kallad checkkredit, vilket 
gör att du kan betala dina räk-
ningar även om du själv ännu 
inte har fått betalt.

Skatteverket fanns också 
på plats och bjöd på mycket 
matnyttigt. De hänvisade 
också till flera andra infor-
mationsträffar och under-
strök att om intresset är till-
räckligt stort kan det hålla se-
minarium även i Ale. Den 3 
november gästar de Medbor-
garkontoret och reder då ut 
allt runt F-skatt, företagsfor-
mer, bokföring och momsre-
gistrering.

– Just nu kretsar de flesta 
frågorna runt Rotavdragen. 
Därför har vi särskilda info-

kvällar enbart kring ROT. 
Det är lärorikt för både kö-
paren och utföraren, menade 
Eleonor Ytterby.
Vidare fick åhörarna också 
reda på att det har öppnat 
två Starta-eget-kontor i Gö-
teborg. Det närmsta ligger i 
Angered och här ges indivi-
duell vägledning.

fokus företag  |   nummer 36  |   vecka 42  |   200914

Din lokala
”SAMARBETS-

PARTNER”
Inom bemanningslösningar

www.bemannus.se
Ring: 0303-96430 
för mer information

Under hösten håller vi en
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Är du intresserad?
Kontakta oss på nedanstående nummer

Kvinnojouren Kungälv/Ale
Ring 0303-249 250 eller maila till
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Större intresse för 
att starta eget

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Företagscentrum i Lilla Edet är en 
ekonomisk förening.

Våra medlemmar är kommun, företag
och föreningar.

Välkommen att ringa oss så berättar vi mer
 om vad vi kan göra för Dig och Ditt företag.

0520-65 95 40
Besöksadress: Järnvägsgatan 12

Vi skall stärka och utveckla arbets-
marknaden i Lilla Edet genom att:

• Skapa bra förutsättningar för ett gott  
 företagsklimat

• Arrangera företagsträffar, seminarier  
 och näringslivsmässor

• Vara samarbetspartner i 
 näringslivsfrågor

• Ge goda förutsättningar för en 
 ökad turism

Almi Företagspartner drog ett tungt lass under informationskvällen för starta-eget-intres-
serade. I en lågkonjunktur är alltid intresset att starta eget större än normalt så även i Ale.

DRIVER EGET

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ulla Jonasson från Swed-
bank i Älvängen informerade 
om bankens stöd.

Gunilla Sterba har startat syateljé i Nödinge.

Christer Karlsson från 
Bohus har startat en webbs-
hop för barn- och mamma-
kläder.


