
STARKARE
SVERIGES STÖRSTA OCH NÄRMASTE 

FÖRETAGARORGANISATION

Vi hyr ut, säljer, installerar och servar ljud, ljus och scener.  
Jag startade företaget 1986 och i dag är vi sex åretruntanställda 

plus ett stort antal säsongs- och timanställda. För mig är det  
en stor trygghet att vara med i Företagarna. Jag har fått bra 

stöttning när jag stött på problem i en många gånger tuff  
bransch. Det är en organisation som är duktig på att ta tag i  

saker och driva svåra frågor – både nationellt och i Sundsvall.  

Tillsammans med min man Peter driver jag tre salonger –  
Sax & Kam, Perssons frisörer och Sagolik – samt en klädbutik. 
Medlemskapet i Företagarna ger mig bättre möjligheter att nå 
mina mål. Sveriges största och närmaste företagarorganisation 
har kraft att påverka lokalt – och ända in i riksdagen. Jag brinner 
för att det ska bli lättare att anställa och att ha anställda, jag har 
själv 23 personer på lönelistan. Medlemskapet ger mig också 
tillgång till både ett starkt nätverk och nyttiga – och roliga – 
aktiviteter.

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp 
samt driver utvecklingen för ett bättre företags klimat, så 
att företagare får rätt förutsättningar att kunna utveckla 
sina verksamheter och nå sina mål.

Anders Lövgren
Red Hot Innovation, 
Sundsvall

Emelie Söderström
Hemtjänst Ditt Liv, 
Sundsvall Nicklas Nyberg 

Nybergs Fastighe-
ter, Örnsköldsvik

Emma Tarberg
Emmas Skafferi, 
Junsele John Iggström

Sundsvalls Södra  
Sotningsdistrikt,  
Sundsvall 

Vi är också med och bidrar till ett bättre företagsklimat

gör mig

Per Johansson
Ljud- och Ljus Control

Lotta Uvhage
Loop i Sundsvall
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Ida Backlund
Rapunzel of Sweden, 
Umeå Stig Strand

Trolltunet, Hemavan
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SUNDSVALL

Lotta Uvhage, ordförande
Loop i Sundsvall/Sax o Kam, 073-333 83 44, lotta.uvhage@glocalnet.net

Jan-Erik Iversen, vice Ordförande, Opinion & Påverkan
Tankteknik AB, 060-318 35, 070-579 02 01, tankteknik@telia.com

Teresa Cuadra, Medlemsgruppen
Rent & Snyggt, 073-631 16 28, teresacuadra956@hotmail.com

Agneta Englund, Medlemsgruppen
Lexicon Affärsutbildning i Sundsvall, 070-327 64 30,  
agneta.englund@lexicon.se

Anja Åkerlund, ekonomiansvarig, Event och aktivitet
DeCanja AB, 070-249 37 15, anja@decanja.se

Pelle Johansson, Opinion & Påverkan
Ljud & Ljus Control AB, 070-331 89 99, per@llcab.se

Anlo Malmberg, Event och aktivitet
GM Konsult AB, 070-999 18 91, anlomalmberg@gmail.com

Lotta Kempe, Event och aktivitet
Rebetsky kommunikation och design, 070-763 14 33, lotta@rebetsky.se

Företagarna Sundsvall  
Esplanaden 10, 852 32 Sundsvall, sundsvall@foretagarna.se

www.foretagarna.se/sundsvall

Tillsammans är vi starka nog  
att göra skillnad – både i 
Sundsvall och på riksplanet. 

Exempel på frågor vi driver

Sänkta arbetsgivaravgifter och skatter

Höga arbetskraftskostnader upplevs som ett vanligt 
tillväxthinder. Därför arbetar vi med att påverka så att 
arbetsgivaravgifterna och skatterna för företagare sänks.

Företagande och föräldraskap

Företagare ska ha samma möjligheter att vara föräldralediga som 
anställda. Tack vare vårt arbete blir detta nu ett fokusområde i 
den nya föräldraförsäkringsutredningen. 

Offentlig upphandling

Endast 27 procent av de små företagen deltar i offentliga 
upphandlingar. Vi arbetar för att få bort omfattande, långtgående 
och irrelevanta krav i förfrågningsunderlagen.

Styrelsen i Sundsvall

Som medlem i Företagarna Sundsvall blir du 
en viktig del i Sveriges största och närmaste 
företagarorganisation. 

Vi företräder medlemmar från en mängd olika 
branscher och driver de frågor som berör oss som 
verkar här i Sundsvalls kommun.

Förutom opinionsarbetet ordnar vi regelbundet 
nätverksträffar och seminarier. 

Företagarna Sundsvall delar också ut priset till 
Årets Företagare på Sundsvall Business Awards, och 
har även hand om gesäll- och mästarbrevsutdelning.

Varje höst ordnar vi en uppskattad medlemsresa 
utomlands.

Vi delar ut ett av Sveriges 
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företagarpris

Pelle
Johansson

Lotta 
Kempe

Anja  
Åkerlund

Jan-Erik 
Iversen

Anlo 
Malmberg

Lotta  
Uvhage

Teresa 
Cuadra

Agneta 
Englund



VÄSTERNORRLAND

För att ta del av  
våra smarta tips och 

råd, följ oss på

Unga nätverket

Företagarnas nätverk för unga är en möjlighet för dig att träffa andra unga entreprenörer, 
utbyta erfarenheter och utvecklas som företagare. Varje år arrangeras en mängd aktiviteter: 
Företagarna Skiweek, Almedalenresan, nätverksträffar, resor, utbildningar och mingel. 

Kontakta Giselle Sammarsson, ambassadör för Unga nätverket i Västernorrland, eller läs 
mer på www.foretagarna.se/natverk/ung. 

Mobil: 073-756 87 57, kontakt@gisellesammar.se

Thomas Byström,  
regionchef

Tel: 060-19 52 99,  
Mobil: 070-647 17 60 
thomas.bystrom@foretagarna.se

Karina Nilsson,  
regionsamordnare

Tel: 060-19 52 85
karina.nilsson@foretagarna.se

Vi har intressanta event i hela länet

Studiebesök, utbildningar och after work. På www.foretagarna.se/vasternorrland 
hittar du alltid en uppdaterad lista över Företagarnas aktiviteter i hela länet.

I Västernorrland finns sju lokalföreningar som 
stöttas av ett regionkontor. Regionkontoret är 
länken mellan länets föreningar och de olika 
instanser som finns i vår region. Man organiserar, 
koordinerar och avlastar lokalföreningarna. Allt 
för att skapa de bästa förutsättningarna för länets 
företagare.

Regionchefen driver opinionsfrågor och sitter 
bland annat med i Länspartnerskapet – det 
strategiska utvecklingsnätverket med företrädare 
från landstinget samt länets alla kommuner. Han 
tillbringar också tid ute hos lokalföreningar för att 
stötta dem i deras verksamhet, samt hjälper enskilda 
medlemmar i deras kontakter med kommuner och 
myndigheter.

Regionsamordnaren är lokalföreningarnas ”högra 
hand” och hjälper dem med allt från att skicka ut 
information till medlemmarna, förberedelser och 
planering inför event, till att uppdatera våra sociala 
medier.

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och 
praktisk hjälp samt driver utvecklingen för 
ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt 
förutsättningar för att kunna nå framgång och 
förverkliga sina drömmar. 

Organisationen består av tre nivåer: lokalt, regionalt 
och nationellt. Vd för Företagarna Sverige är 
Günther Mårder.

Günther Mårder 
Vd Företagarna Sverige

gunther.marder@foretagarna.se



Företagarna Sundsvall  
Esplanaden 10, 852 32 Sundsvall

sundsvall@foretagarna.se
www.foretagarna.se/sundsvall 

SVERIGES SMÅFÖRETAGARE ÄR VIKTIGA!

• 99 % av landets företag har färre än  
 50 anställda. 

• Småföretagen är de största skattebetalarna  
 och står för 32 % av kommunala skatte  
 intäkterna i riket.

• #4av5jobb har sedan 1990 skapats i  
 de små företagen. 

VAD ÄR DET FÖRETAGARNA GÖR,  
FÖR VILKA OCH VARFÖR? 

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och 
praktisk hjälp samt driver utvecklingen för 
ett bättre företagsklimat. 
Detta bidrar till att du som företagare får 
rätt förutsättningar för att kunna utveckla 
din verksamhet och nå dina mål. 
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SVERIGES STÖRSTA OCH NÄRMASTE
FÖRETAGARORGANISATION

∞ Vi arbetar för att det ska bli 
lättare att starta, äga, driva 
och utveckla företag. 

∞ Vi företräder över 70 000  
företagare. 

∞ Vi har ca 260 lokala  
föreningar. 

∞ Vi är ca 2 600 företagare som 
jobbar aktivt ute i landet. 

∞ Vi är medlemsägd,  
medlemsstyrd och  
partipolitiskt obunden. 

∞ Vi har en lokalförening i varje 
kommun i Västernorrland. 

FÖRETAGARNAS VÄRLD

AV FÖRDELAR
∞ Löpande aktuell kunskap som du som 

företagare har nytta av. 

∞ Försäkringar anpassade för dig som 
företagare. 

∞ Tillgång till nätverk av företagare  
både lokalt, regionalt och på riksnivå. 

∞ Tillgång till obegränsad juridisk  
telefonrådgivning. 

∞ Rabatter på drivmedel, bilar, telefoni, 
boende, flyg, transport m.m. Vi ger ut Sveriges största affärs-

magasin för dig som driver företag. 
Här speglas den svenska företagsam-
heten i aktuella artiklar och reportage. 

Företagaren utkommer sex gånger per 
år och delas ut till samtliga medlem-
mar i Företagarna. 


