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Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 15 april 2014 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 30 april genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla  
i Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

SURTE. För sju år sedan 
startade Ida Backlund 
det webbaserade lös-
hårsföretaget Rapunzel 
of Sweden.

Idag omsätter bolaget 
över 100 miljoner kro-
nor, har 220 000 kunder 
och fi nns representera-
de i mer än 60 länder.

I torsdags fi ck kom-
munens företagare 
lyssna till Idas fantastis-
ka resa.

Extrastolar fi ck sättas in i 
hyttan på Glasbruksmuseet, 
så att alla gäster till torsda-
gens företagarträff skulle få 
plats.

– Vad roligt att se så 
mycket folk här, konstatera-
de avgående näringslivschef 
Jannike Åhlgren som ledde 
samtalet med förmiddagens 
huvudperson – Ida Backlund.

Hennes företag Rapuzel 
of Sweden har haft en stor 
tillväxt på senare år. Ida har 
även skapat stiftelsen Rapun-
zel vs. Cancer med syfte att 
donera medel till organisa-
tioner som arbetar mot can-
cer.

Ida Backlund berättade på 
ett ödmjukt och inspirerande 
sätt om sin bakgrund, om sitt 
liv som företagare och hur 
hon lyckats göra Rapunzel of 
Sweden så framgångsrikt.

– Allting har gått väldigt 
fort, det har hänt väldigt 
mycket på kort tid.

Ida Backlund växte upp 
i en liten by tio mil utanför 
Umeå där det var jordbruk 
som gällde.

– Mina föräldrar sade att 
vad du än vill göra så står 
vi bakom dig. Jag fi ck också 
med mig att det krävs hårt 
arbete för att lyckas.

Entreprenörskapet visade 
sig i unga år. Som femåring 
bakade Ida Backlund kakor 
som hon sedan sålde i grann-
skapet. Förtjänsten blev 2 

000 kronor.
– Jag har alltid varit en 

sådan person som tagit tag i 
saker, varit med och arrang-
erat skolresor, klassfester och 
så vidare.

I gymnasiet var Ida med 
och startade ett UF-företag, 
som vann pris för bästa tjänst 
i Västerbotten.

– Det var då jag insåg att 
jag ska ha företag. Allt hän-
der av en anledning i livet, så 
resonerar jag.

Efter att ha rest och jobbat 
utomlands och därefter arbe-
tat i receptionen på en cam-
ping samt inom vården kom 
Ida Backlund på idén med 
sitt löshårsföretag.

– Jag har själv använt lös-
hår sedan jag var 13 år. 

Hon beställde hem va-
ruprover som tjejkompisarna 
fi ck testa. Det gav ringar på 
vattnet och efter fyra måna-
der bestämde sig Ida Back-
lund att starta en webbshop.

– Jag tänkte att det fi nns 
väl fl er än mig och folk här-
omkring som är intresserade 
av löshår. Det var därför jag 
startade en webbshop istället 
för en fysisk butik i Umeå.

Resten är historia och idag 
är Rapunzel of Sweden ett 
framgångsrikt företag på den 
internationella marknaden.

– Jag vill verkligen att alla 
kunder ska vara nöjda med de 
produkter som de köper av 
oss. Det är den bästa mark-
nadsföringen man kan tänka 
sig, säger Ida Backlund.

Ida Backlund driver det webbaserade löshårsföretaget Rapun-
zel of Sweden.

– Idas framgångsrika resa

Inspirerande
företagarträff i Surte

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 Många företagare hade sökt sig till Glasbruksmuseet i torsdags. 

ÄLVÄNGENS FRISÖRTEAM

 I ÄLVÄNGEN!   

 

Gäller ord. pris

Gilla oss
på Facebook

MAJ!

OLLE
LUDVIGSSON
KANDIDAT I EU-VALET

RÄTTVISA
VILLKOR OCH
FLER JOBB


