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Övertorneå satsar på tillväxt – tar in NyföretagarCentrum
Övertorneå kommun har beslutat att satsa på fortsatt utveckling och tillväxt genom att
ansluta sig till NyföretagarCentrum Nord, nu i höst. NyföretagarCentrum erbjuder
rådgivning och stöttning till medborgare som vill starta företag.
NyföretagarCentrum Nord en ideell förening som har funnit i snart fyra år i Norrbotten. Hittills har
rådgivningen erbjudits i Luleå och Haparanda. Nu blir Övertorneå nästa kommun att ansluta sig.
-

Jag har mycket god erfarenhet av NyföretagarCentrums verksamhet så jag tror detta blir mycket bra
för Övertorneå kommun, säger Kommundirektör Peter Juntti entusiastiskt inför etableringen.

-

Tillsammans med kommunen bygger vi upp ett nätverk bestående av samarbetspartners från det
lokala näringslivet. Tack vare detta samarbete mellan oss, kommun och näringsliv kan vi erbjuda
kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning till personer som vill eller nyss har startat företag.
Målsättning är att genom rådgivning och olika stöttande aktiviteter ge nyföretagare bästa möjliga
förutsättning att skapa lönsamma och livskraftiga företag och därmed bidra till tillväxt i Övertorneå,
förklarar Rådgivare Monica Wikström-Johansson på NyföretagarCentrum Nord.

Monica Wikström-Johansson, som är uppvuxen i Kuivakangas men nu bor i Luleå, är förövrigt själv
företagare som arbetar åt NyföretagarCentrum på konsultbasis.
-

Jag kommer att vara här till en början, men långsiktigt söker vi en lokal företagare som kommer att
vara vår huvudsakliga rådgivare på plats i Övertorneå, fortsätter Monica.

NyföretagarCentrum Nord kommer att inleda med att bjuda in potentiella partners till ett Uppstartsmöte 4
oktober, i den tillfälliga lokalen i NKFC i Övertorneå.
För den som är intresserad av att starta företag kommer en Starta Eget Introduktion att hållas 8 november, kl.
15.00-18.00, men redan i början av oktober finns det tider att boka för individuell rådgivning samt möjlighet
till online-rådgivning.
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