4 av 5 jobb
skapas av
småföretagare

FÖRETAGARNA I
KRISTIANSTAD
Företagarna i Kristianstad är en lobbyorganisation för företagare och entreprenörer i
kommunen. Vi tar hänsyn till dina behov och arbetar för att försvara dina intressen. Genom
påverkansarbete arbetar vi för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och
äga företag i Sverige och Kristianstad. Vi har drygt 340 medlemmar och är en del av Företagarna,
som är Sveriges största företagarorganisation med över 60 000 medlemmar totalt.
Vårt mål är att skapa ett gott företagsklimat i Kristianstad och vi gör det genom att vara en del i beslutsprocesser och
ägna oss åt opinionsarbete. Men vi spelar också en viktig roll inom samverkan, bl.a. medverkar vi i näringslivsrådet. Våra
event för medlemmarna är mycket populära nätverksträffar och vi delar ut pris till årets företagare. Traditionellt håller vi
även en årlig högtidlig ceremoni vid utdelningen av Gesäll- och Mästarbrev.

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

JÄMSTÄLLDHET

4 AV 5 JOBB SKAPAS AV
SMÅFÖRETAGARE
Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen. Både när vi läser
tidningar och när vi hör politiker uttala sig, verkar det så. Men inget kunde vara mer fel. Visst,
de anställer och avlönar många av oss som jobbar, men det är du och ditt företag som skapar de
nya jobben. Nu är det fler än 4 av 5, faktiskt.
Även under lite tyngre perioder, när ekonomin inte snurrar på som vanligt, har det visat sig att de mindre företagen står
emot bättre. Ja, det finns siffror som visar att ni till och med fortsätter anställa. Jobb betyder skatteintäkter för det allmänna och idag skulle Sveriges kommuner stå sig slätt utan er småföretagare. I stort sett var 3:e skattekrona av kommunens skatteintäkter står ni för.

Citroën DS4 2.0 HDi 163hk

BMW 520 d Touring Steptronic Euro 6 190hk

Nissan X-Trail 1.6 dCi DPF 130hk

Mil: 9150 | Fordonsår: 2012 | 109 000 kr

Mil: 14900 | Fordonsår: 2016 | 189 000 kr

Mil: 9770 | Fordonsår: 2014 | 159 000 kr

Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI BlueMotion Style
Euro 6 110hk

Dodge Ram 2500 Cummins C-Reg

Hyundai i40 cw 1.7 CRDi Automat 136hk

Mil: 21970 | Fordonsår: 2007 | 299 000 kr

Mil: 7300 | Fordonsår: 2015 | 155 000 kr

Volkswagen Golf Sportscombi 1.6 TDI 4Motion Style 105hk

BMW 750 i Steptronic 408hk

Honda Civic 1.6 i-DTEC 120hk

Mil: 19070 | Fordonsår: 2014 | 79 000 kr

Mil: 11990 | Fordonsår: 2010 | 189 000 kr

Mil: 14220 | Fordonsår: 2013 | 85 000 kr

Mil: 12550 | Fordonsår: 2016 | 125 000 kr

FÖR DIG
SOM ÄR
UNDER 35
Företagarna Young ingår i ditt medlemskap hos
Företagarna för dig som är under 35 år. Det är Sveriges
största nätverk för unga företagare och här arbetar
man för att förbättra villkoren för Sveriges unga
företagare, i dag och i framtiden.
Varje år delar Företagarna Young ut Årets Unga Idé, ett stipendium
till tre unga företagare som har kläckt samhällsförbättrande idéer
under året som gått. Företagarna Young ser till framtiden och kan
fungera både som stöd och rådgivare. I Företagarna Young kan du
som företagare finna inspiration, energi och kunskap, både i din roll
som företagare och som människa – oavsett storlek på ditt bolag.

JSL
I KRISTIANSTAD AB

0765-55 54 62 | www.jslab.se

”VÄLDIGT
TREVLIGT OCH
BRA ARRANGERAT”

”JÄTTEBRA ATT
FÖRETAGARNA FINNS”
Nadja Olsson är grundare och kreatör på Scarp Media. De hjälper företag med deras digitala
marknadsföring och har varit verksamma i drygt 1,5 år. Nadja blev medlem i Företagarna för
ungefär ett år sedan.
– Under tiden som vi har varit medlemmar har vi haft väldigt kul. Vi har varit med på en träff som var väldigt trevligt
och bra arrangerat och jag tycker det är mycket bra med nätverket. Jag tycker det är jättebra att Företagarna finns och
kan bevaka våra intressen.
Nadia började sitt företagande redan på gymnasiet när hon hade ett UF-företag. Hon beskriver företagsklimatet i
Kristianstad som gott, men att det gärna hade fått vara fler yngre företagare.
– Vi har inte så jättemånga unga företagare och vi har fått jobba ganska mycket med äldre, men det är också en bra
erfarenhet. Jag tycker att vi alltid har blivit bra bemötta.
Vad var det som gjorde att du ville bli medlem i Företagarna?
– Jag har flera nära familjemedlemmar som är med så det var ett naturligt steg när jag själv hade företag. Men jag hade
hört talas om det tidigare också och det verkade vara ett bra och nyttigt nätverk att ha tillgång till.

LÅT FRIGÖRELSEN BÖRJA!
Säg hej då till intern lagerhållning och logistiklösning. Säg hej och tjena till bättre affärer. Lagerhållning och logistik
är ett orosmoln för många företagare. Med all rätt. Det är ofta kostnadskrävande, binder mycket kapital och stjäl
mycket tid från kärnverksamheten.
Vår affärsidé är enkel. Vi tar hand om din lagerhantering och allt som rör in- och utleveranser – så att du får mer
tid och lägre kostnader, och kan koncentrera dig på det du är bäst på. Att göra bra affärer!
Kjellssons Logistik och Transport hyr ut och förvaltar sedan många år tillbaka ett stort utbud av företagsfastigheter
i Kristianstad. Hyresgäster som drar nytta av våra strategiskt belägna lokaler finns inom vitt skilda branscher – från
butiker och bryggerier till tillverkningsindustrier och träningslokaler.

Nedkylning

Upptining

Genom att frysa in varor på
extremt kort tid, går det att
radikalt förbättra kvaliteten
på produkterna. Därför
har vi även investerat i en
toppmodern chockfrysanläggning, där sex gigantiska
vindtunnlar absolut snabbast möjligt fryser ned dina
livsmedel i en temperatur
kring minus 60 °C innan de
flyttas in till fryslagret.

Om du vill säkerställa
kvaliteten på den mat du
tinar upp gäller samma
princip som vid infrysning,
vilket är att så snabbt som
möjligt tina upp produkten
till önskad temperatur.

Hos oss går ingen
före i kön

Här ska du kunna gå
in mitt i natten och
äta på golvet

På KLT gör vi ingen uppdelning mellan små och stora
kunder. Brinner du för din
affärsidé och dina produkter, förtjänar du en logistiklösning som passar just
din verksamhet. Ring oss
idag – så lovar vi att hjälpa
dig framåt på bästa sätt.

Kjellssons Logistik & Transport AB

Vissa tycker säkert att vi
går till överdrift när det
gäller att hålla snyggt och
rent i våra lokaler. För oss
är det en principsak. Både
dina varor och vi själva
mår bäst av en trygg och
trevlig inomhusmiljö.

Svetsarevägen 1, 291 36 Kristianstad · Växel: +46(0)44 781 90 00
E-post: info@kjellssons.com • kjellssons.com

Tredjepartslogistik – så funkar det
Med oss som lagerpartner drar du nytta av s.k. tredjepartslogistik (3PL). I sin enklaste form brukar tjänsten omfatta hanteringen av inleverans, lagring och utleverans. Eftersom du delar
lagerutrymme med andra företag, samt endast betalar för den
yta du använder och den faktiska hanteringen av just dina varor, frigör du såväl resurser som kapital i ditt företag.

Energismarta kylanläggningar ligger oss
varmt om hjärtat
Vi är fast beslutna om att göra vad vi kan för att påverka vår
livsmiljö så lite som möjligt. Därför investerar vi i de senaste, mest energieffektiva kyl- och frysanläggningarna på
marknaden. Därför värmer vi upp flera av våra fastigheter
med överskottsvärmen från vår kylpark. Därför installerar
vi vår första solcellsanläggning på fastigheten som är ett
fryshus och efter driftoptimering och utvärdering kommer vi
förnya energikällan på samtliga fastigheter. Allt för att vi ska
kunna bli helt självförsörjande på el så snart det bara går.

ETT MEDLEMSKAP FYLLT
AV FÖRMÅNER
Som medlem i Företagarna Kristianstad kliver du in i en gemenskap och får tillgång till ett
nätverk som kan vara ovärderligt för dig som företagare. Vårt nätverk sträcker sig långt utanför
kommunens gränser genom vår riksorganisation och kunskapen och erfarenheten som finns
inom Företagarna delar vi gärna med oss av. Som medlem hos oss tar man del av över 30
medlemsförmåner med rabatter på bland annat IKEA, SJ och Volvo, men några av de mest
uppskattade fördelarna med medlemskapet är möjligheten till kostnadsfri juridisk rådgivning
(första timmen) och de försäkringar man kan teckna genom Företagarna.
Att vara medlem i Företagarna Kristianstad gör också att du stärker företagarnas ställning i kommunen och samhället.
Ju fler vi är, desto större chans har vi att påverka, och det är som medlem du har störst chans att göra din röst hörd. Vi
kämpar för dig och ditt företag!

NYTTIG INFORMATION
PÅ VÅR WEBBPLATS!
På vår webbsida www.foretagarna.se hittar du mängder av information, tips och hjälpmedel,
några exempel ser du nedan.
Driva eget företag
www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/
Affärsutveckling
www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/affarsutveckling-och-marknadsforing/
Arbetsgivarhandboken
www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/arbetsgivarhandboken/
Företagarnas medlemsförmåner
www.foretagarna.se/medlemsformaner-2022/
Företagarna Försäkringar
www.foretagarna.se/forsakringar/
Företagarna Young är nätverket för unga företagare
www.foretagarna.se/kampanjer/foretagarna-young/

DET
LÖNAR SIG ATT
VARA MEDLEM!

”EN VÄLDIGT BRA PLATS
FÖR NÄTVERKANDE”
Dan Samuelsson är VD på Wikan Personal. Det är ett bemanningsföretag som finns på 15 orter i
Sverige, med runt 1 000 anställda. Men huvudkontoret har de i Kristianstad.
– Vi sträcker från Tomelilla i söder till Skellefteå i norr, men jag och mina kollegor som startade företaget bodde i
Kristianstad så då blev det naturligt att ha huvudkontoret här, berättar Dan.
Ända sedan starten för Wikan har Dan och hans kollegor varit medlemmar i Företagarna Kristianstad. Han uppskattar
särskilt de lokala träffarna.
– Dels är det bra att vi får ta del av de lokala arrangemang som anordnas. Det är bra innehåll och ett bra sätt att träffa
andra företag i branschen. Dels är det bra att Företagarna driver företagarnas frågor och driver opinion, för det kan man
ju inte göra själv.
Tycker du att Företagarna Kristianstad driver opinion på ett bra sätt?
– Ja, det tycker jag. De är rätt aktiva och har dessutom blivit än mer aktiva de senaste åren och det tycker jag är positivt.
Varför är det viktigt för er att ha ett lokalt nätverk?
– Vi är ett rekryterings- och bemanningsföretag och lever extremt mycket på vårt rykte. Att då träffa andra människor
och företag är en förutsättning för att skapa nya affärer.
År 2020 blev Dan Samuelsson och Wikan Personal uppmärksammade lite extra av Företagarna i Kristianstad. Då utsågs
de till Årets företagare.
– Vi har vuxit väldigt snabbt under våra tio år och är en stor aktör idag. I och med att vi har vårt huvudkontor i
Kristianstad var det extra roligt att få utmärkelsen just där. Vi har varit lönsamma sedan starten och Företagarnas
utmärkelse var ett fint kvitto på att vi har gjort det bra.

LEDIGT UTRYMME!
Den här platsen kan bli din
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

”ATT TRÄFFA
ANDRA MÄNNISKOR
OCH FÖRETAG ÄR EN
FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT
SKAPA NYA AFFÄRER.”

När Ni ska avveckla Era Leasingbilar
kontakta oss för en bättre affär!

Bekymmersfritt

Slipp samtal från oseriösa köpare och
dåliga inbytespriser hos bilfirmor.

Tryggt

Vi sköter hela din bilförsäljning. Efter
avslutad affär sätts pengarna in på ert
konto.

Smidigt

Vi står för annonsering och visning av
er bil samt sköter administration av
ägarbyte.

kristianstadbilformedling.se • info@kristianstadbilformedling.se • 044-831 31

DU KAN BLI MEDLEM PÅ FEM MINUTER

Gå in på vår hemsida, www.foretagarna.se/kristianstad
Fyll i blanketten och klicka iväg den till oss – på fem minuter
är du medlem. Det kostar från 1 590:-/år och du kan dra nytta av en mängd förmåner från första stund. Välkommen!
DI
RE
AN
KT
TILL HEMSID

Kontaktperson: Jonny Persson, ordförande
Företagarna Kristianstad, 0709 38 05 70
kristianstad@foretagarna.se
www.foretagarna.se/kristianstad

Vi finns
här för dig
Johan Olsén
Affärschef

Karina Mathisson
Finansiering

Almi har lång erfarenhet av att hjälpa
företag att växa och kan stötta dig med
att få grepp om både din ekonomi, din
finansiering och din plan framåt.
Vi har redskap och erfarenhet kring vad
som behövs för att kunna utvecklas eller
ställa om – oavsett om det är kris eller ej.
Vilka är dina behov? Kontakta oss idag
Almi Företagspartner Skåne AB
0771 55 85 00
www.almi.se/skane

Eva Nilsson
Finansiering

Joanna Berlin
Affärsutveckling

• 21569 • www.jssverige.se

GÖR SÅ HÄR:

