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   Nätverksprogrammen 
leds av företagsrådgivare 
med mångårig och gedigen 
erfarenhet av att själva driva 
företag.

Dags att kasta loss? 
BRG startar nu upp 
prisreducerade nyföretagarprogram
i hela Göteborgsregionen.

Ta chansen till utveckling

”

Fakta:

Business Region Göteborg AB är ett regionalt bolag som representerar 13 kommuner 
i Göteborgsregionen. BRG har uppdraget att skapa förutsättningar för framtidens 
näringsliv i Göteborgregionen, genom att som neutral partner bidra till affärsutveck-
ling, nya investeringar och etableringar samt ett bra affärsklimat. 

Se även www.businessregion.se
www.tillvaxtstart.nu 

Business Region Göteborg (BRG) in-
troducerade i höstas Tillväxt Start 
– ett nätverksprogram för personer 
som vill starta, eller nyligen har star-
tat, eget företag.

– Sverige och Göteborgsregionen be-
höver fler småföretagare. Det handlar i 
grunden om tillväxt och sysselsättning, 
påpekar Björn Andersson ansvarig på 
BRG.

Tillväxt Start är ett subventionerat nätverks-
program på ett antal tillfällen, två timmars 
individuell rådgivning samt kursmaterial.

–  Alla som är intresserade är välkomna 
att deltaga i våra nätverksprogram, men vi 
bedömer att intresset är störst hos dem som 
redan har ett arbete men funderar på att starta 
företag eller precis har startat. Tillväxt Start 
kostar 1.875 kronor (inkl. moms), vilket är 
mycket prisvärt. 

På hemmaplan
Kursen sker på kvällstid i sin hemkommun, 
där praktiska undervisningsmoment domi-
nerar. Upplägget innehåller det mest grund-
läggande för nyföretagare som personlig ut-
veckling i företagarrollen, utvecklandet av en 
affärsidé, skapa affärsplaner, göra marknads-
analyser samt budget- och bokföringsarbete 
med mera. 

Tillväxt Start i Mölndal 
Tillväxt Start har redan genomfört sina för-
sta grupper i Härryda och Lerum, två pågår i 
Göteborg och fler är inplanerade i andra kom-
muner. På BRG står konsulterna redo att ta 
sig an första nätverksgruppen i Tillväxt Start 
i Mölndal.

– Av erfarenhet anser vi det lämpligast med 
grupper om tio-tolv personer som kontinuer-
ligt träffas varje vecka. Det är viktigt att alla 
känner sig trygga i gruppen samtidigt som 
det ska uppstå dynamik och ett genuint erfa-
renhetsutbyte mellan deltagarna. Nätverks-
programmen leds av företagsrådgivare med 
mångårig och gedigen erfarenhet av att själva 
driva företag, bekräftar Björn.

Stort behov
För att finna framtidens entreprenörer och 
kreatörer kommer man att annonsera och an-
ordna informationsträffar i kommunerna.
Enligt Lars Ekberg, näringslivschef i Möln-
dal, så finns det ett stort behov av denna ut-
bildning, särskilt med tanke på att andra stöd 
förändras. 

– Det så kallade Starta-Eget stödet är för-
modligen på väg bort. Då är det viktigt att 
kunna erbjuda andra resurser som hjälper ny-
företagaren att komma igång och framförallt 
att överleva den första tiden. Genom att satsa 
på kompetensutveckling ökar vi nystartarens 
möjligheter att bli framgångsrik. 

Alla är välkomna
I Tillväxt Start ingår även uppföljning och 
genomgång tre, sex och tolv månader efter 
företagets första tid.

– Genom detta har vi en kontinuerlig kon-
takt under det första verksamhetsåret. Det är 
mycket lätt att en nyföretagare med arbets-
intensiv vardag fastnar i vardagliga göromål 
och inte hinner planera för framtiden i sitt fö-
retag. Vi vill vara den resurs företagaren be-
höver för att inspireras till att fortsätta växa.
BRG erbjuder även separata tillval till Till-
växt Start, exempelvis mentorskap. Det finns 
också möjligheter längre fram i sitt företa-
gande att ta del av BRG:s andra tillväxtpro-

gram för företag som har varit i gång med sin 
verksamhet några år.

Torslanda Entreprenad är ett bygg-
företag verksamt inom mark- och an-
läggningsbranschen sedan 60-talet. 
 
Med en egen välutrustad, modern och effek-
tiv maskinpark vänder sig företaget i första 
hand till professionella beställare inom in-
dustrin, byggbolagen, de kommunala verken 
och de lokala bostadsbolagen som också är 
Torslanda Entreprenads största beställare. 
Torslanda Entreprenad hyr även ut maski-
ner och fordon med förare.

Företaget har fördubblat omsättningen 
de senaste tre åren och har idag drygt 30 
medarbetare och omsätter ca 60 miljoner 
per år.

Torslanda Entreprenad utförde markarbe-
ten för såväl Porsches som Audis ny an-
läggningar i Mölndal.

Allt inom mark
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