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Energiminister Ibrahim Baylan invigde ”växthuset” i Nacka strand förra veckan.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON

Innovatörer får chans att
växa
NÄRINGSLIV 08:49 | 05 april 2015 Stockholms innovatörkrets
inleder ett samarbete med Nyföretagarcentrum i Nacka Strand.
Nyföretagarcentrum Nacka/Värmdö/Tyresö har sedan 1994 gett
kostnadsfri rådgivning till tusentals personer som vill starta eget företag.
Tillsammans med region Stockholm ska de nu inleda ett samarbete med
Stockholms innovatörskrets (STIK) som nyligen flyttat till Nacka Strand
under samma tak som Nyföretagarcentrum.
Samarbetet drar igång den här veckan och tillsammans bildar de ett nytt
innovationscenter under namnet ”Växthuset”.
Örjan Strandberg är ordförande för STIK och har stora förhoppningar
inför samarbetet.
– Innovatörer, eller uppfinnare, kan lösa problem. Att springa och knacka
dörr för att sälja sin idé är inte deras grej. Därför kopplar vi nu ihop oss
med Nyföretagarcentrum som kan hjälpa våra innovatörer med detta,
säger han.
”Professionell hjälp”
Lars-Åke Davidsson håller med om att uppfinnare kan behöva lite hjälp
att marknadsföra sina idéer.
– De är ofta odugliga affärsman som slarvar bort viktiga saker. Vi kan nu
enklare erbjuda dem seriös och professionell hjälp, säger han.
Nyföretagarcentrum anser också att samarbetet gynnar dem.
– Vi möjligheten att koppla ihop personer som kommer till oss och vill
starta företag, med uppfinnare och deras idéer, säger Lars-Åke
Davidsson.
Minister invigde
Föreningarna har tidigare haft ett löst samarbete, men inte mer än
telefonsamtal där man frågade varandra om råd ibland. Men när LarsÅke Davidsson och Örjan Strandberg träffades i höstas föddes idén
samarbeta närmare och valet föll på lokaler i Nacka strand.
– Det känns jättebra att få komma igång med det här och det ska bli kul
att prova något nytt, säger Lars-Åke Davidsson.
Förra måndagen invigdes centret i Nacka strand. Med orden ”Härmed är
Växthuset invigt” klippte bland andra energiministern Ibrahim Baylan, S,
bandet, då han var på plats efter att tidigare under dagen lyssnat på en
föreläsning om geotermisk energi.
Daniel Haugen
erik.ljones@nvp.se
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