
 
 

NyföretagarCentrum norra Dalarna 

   ”Nu kommer de som söker rådgivning få en helt annan service, en rådgivare som själv är företagare 
har en helt annan kompetens än vi tjänstemän som tidigare jobbat med detta,” -  Klaus Csucs, 
Näringslivskoordinator för Orsa kommun. 

I Älvdalen, Mora och Orsa kommun startas nu Nyföretagarcentrum norra Dalarna. Kommunerna har 
sedan i höstas jobbat tillsammans med Mathias Bergqvist, ansvarig för NyföretagarCentrum 
Borlänge, Gagnef och Säter med uppstarten. 

   ”Vi har fått väldigt bra hjälp av Mathias för att göra detta möjligt. Nyföretagarcentrum har väldigt 
hög kompetens och stort nätverk i hela Sverige, så jag tycker att detta är bästa lösningen för norra 
Dalarna. Vi måste verkligen bli bättre på att ge nya företagare bra förutsättningar för att starta upp 
företag, dels eftersom medelåldern bland företagare är väldigt hög i regionen”, menar Klaus. 

Finansieringen kommer från näringslivet och kommunerna. Lokala företag, banker och andra aktörer 
går in som partners för att stärka framväxten av nya företag. Bland annat Vasaloppet, PwC och 
Anroli. 

   ”Orsa besparingsskog tyckte detta initiativ var så bra att de ville gå in och matcha finansiellt lika 
mycket som Orsa kommun. Det är fantastiskt att många är så positiva till detta,” säger Ulla Karlsson, 
näringslivskontoret Mora. 

Den lokala ideella föreningen styrs av en lokal styrelse med representanter från näringsliv och 
kommun. Till ordförande valdes Lars Ohlsson, Företagarna Orsa. 

Rådgivare och verksamhetsledare för NyföretagarCentrum norra Dalarna är Therese Nielsen. 

   ”Jag ser verkligen fram emot spännande möten med människor i regionen med nya företagsidéer, 
men jag kommer också finnas som bollplank för de som nyligen startat upp sin verksamhet. Jag vet 
av erfarenhet att det kan vara tufft att vara egen företagare och ibland är det välbehövligt att träffa 
någon annan för att få ett annat perspektiv då man kört fast i sin verksamhet. Min uppgift är också 
att förmedla vidare till andra som jobbar med rådgivning, exempel PwC och Almi som även är våra 
partners”, säger Therese. 

Redan som 23åring startade Therese sitt första företag och har drivit flera verksamheter sedan dess. 
Hon driver sedan 11 år tillbaka Hotell Fridhemsgatan i Mora, men är född och uppvuxen i Älvdalen. 

   ”Att vara rådgivare och verksamhetsledare på ett NyföretagarCentrum förutsätter att du har lång 
erfarenhet och en stor kunskap av att driva företag, ett stort lokalt nätverk och en stor social 
kompetens. Therese uppfyller dessa krav mycket väl och kommer bli ett stort stöd för nya 
entreprenörer,” säger Mathias. 

Från och med den 11 juni kommer det finnas möjlighet att boka tid för företagsrådgivning. Therese 
kommer finnas lokalt både i Mora, Orsa och Älvdalen. 

Nästa år 2020 kommer även Nyföretagarcentrum norra Dalarna hålla i träffar, föreläsningar och 
utbildningstillfällen som ger bra förutsättningar för nya företagare. 


