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Utvalda företag i Les-
sebo kommun kan nu få 
hjälp att växa snabbt. 
Vägen går via företags-
tjänsten Inkubatorn i 
Kronoberg som kommu-
nen tecknat avtal med.

– En enorm möjlighet för 
de företag som håller för 
att växa, säger Lessebo 
kommuns näringslivs-
chef Helen Karlsson.

Hon! beskriver! Inkubatorn 
som en kuvös för tillväxt-
företag. Affärsutvecklare 
hjälper till att stötta på 
olika sätt för det företag 
som anses ha potential att 
växa. Även att kunna bolla 
idéer med kollegor ingår i 
konceptet. Inkubatorn har 
funnits ett tag och är ett 
samarbete mellan länets 

kommuner, Regionför-
bundet södra Småland och 
Linnéuniversitetet med 
ett antal företag som part-
ner, som Södra och Ikea.

Tidigare! har de utvalda 
företagen varit tvungna 
att sitta i Inkubators loka-
ler på universitetsområ-
det i Växjö.

– Nu har vi gjort ett avtal 
som möjliggör för de före-
tag som kommer med att 
drivas från vår kommun. 
Det räcker med att delta i 
regelbundna träffar.

Satsningen finansieras 
via de medel som finns 
för att utveckla närings-
livet i kommunen. Mel-
lan 10 000 och 40 000 kro-
nor kostar det, beroende 
på utnyttjandet. Där finns 

dock inget tak; kommu-
nen kan locka med hur 
många företag som helst 
utan att det kostar mer än 
den högre summan.

– Jag föreslår kandidater, 
Inkubator beslutar vilka 
som får delta, säger Helen 
Karlsson.

Hon tar gärna emot 
hjälp för att leta upp de 

lokala företag som är i fas 
att ta nya steg och satsa på 
tillväxt.

– Detta är en viktig sats-
ning för kommunen. Vi 
vill ju få näringslivet här 
att utvecklas.
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Tillväxtföretag får hjälp av coach
 NYTT AVTAL

Sju av de åtta kommu-
nerna i Kronobergs län 
har avtal med Inkuba-
torn.

– Växjö är redan med i 
samarbetet. Dessutom 
finns vi här, säger vd Hele-
na Collin. 

För närvarande är tio 
företag med i Inkubatorn. 
Det handlar om bland 
annat friskvård, mode och 
mobilsäkerhet. 

Inom projektet finns 
också två företag i Älm-
hult och Väckelsång, där 
företagaren sitter i sin res-

pektive hemkommun.
– Där har de tillgång till 

hela erbjudandet i övrigt, 
som kvalificerad affärsut-
veckling, rådgivning och 
granskning.

Framöver kan ytterliga-
re tre företag vara på väg 
in i Inkubatorn; två i Älm-

hult och ett i Uppvidinge.
– Under maj ska vi göra 

en ny turné för att hit-
ta fler. Detta sker genom 
affärsutvecklarna i kom-
munerna, säger Helena 
Collin.
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Sju av åtta kommuner har avtal

”En enorm möjlighet 
för de företag som 
håller för att växa.”
Helen Karlsson, näringslivschef 
i Lessebo kommun

– Vi ska återskapa den 
gamla färgsättningen 
och ta fram golvet under 
heltäckningsmattorna. 
Vi vill visa på det kultu-
rella i huset, säger Anja 
Budischewski, Kosta Fol-
kets hus.

Måndag förmiddag var 
ett antal personer inbjud-
na dit som på olika sätt 
kan bidra till satsningen, 
från representanter för 
FHP, Folkets Hus och Par-
ker, till Film i Glasriket.  
I mitten av 1960-talet del-
tog Kosta glasbruks form-
givare Vicke Lindstrand 
(1904–1983) i en stor upp-
rustning av huset, byggt 
1937.

– Kosta! Folkets! hus behö-
ver en upprustning, och vi 
vill göra den i Vicke Lind-
strands anda, säger fören-
ingens ordförande Rick-
ard Holm.

Här passar Margare-
ta Artéus Thors och Lars 
Thors gåva av en mängd 
Lindstrandbilder, tagna 
av Sten Robért, som togs 
fram till jubileumsutställ-
ningen 2004.

– Som visar på hans för-
måga att jobba med oli-
ka tekniker och på olika 

nivåer, säger Margareta 
Artéus Thor.

Det!är!nu!snabba ryck som 
gäller, och Folkets husföre-
ningen välkomnar all hjälp 
från ideella krafter. Till 
invigningen om knappt 
två månader ska den stora 
foajén ha fått sin ansikts-
lyftning. Biograf och dans-
hall får vänta ett tag. Även 
när det gäller finansiering-
en återstår en del att göra. 
Bidrag ska sökas från olika 
håll. FHP:s verksamhets-
ledare Magdalena Hassel-
quist utlovade dock direkt 
50 000 kronor, bara hon får 
en ansökan.

– Detta ingår som en del 
i vårt rikstäckande pro-

jekt Ljuset på entrén. Här i 
Kosta utsträcker vi det till 
att omfatta även golvet. 
Det är ju viktigt att våra 
Folkets hus i landet får 
leva vidare, säger hon.

FHP!kommer även att hjäl-
pa till vid premiären den 6 
juli genom att via filmbo-
lagen få dit lockande fil-
mer. Och film kommer det 
att visas rejält under juli 
månad i Kosta Folkets hus. 
Då finns där den nyinköp-
ta, mobila, digitala projek-
torn, som framöver ska 
flyttas runt mellan biogra-
ferna i Lessebo kommun.

– Vi ska köra film två 
gånger per dag, både efter-
middag och kväll, säger 
Anja Budischewski.
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Nytt i Vicke Lindstrands anda
INVIGNING. Vicke Lindstrands konst 
lyfts fram igen i Kosta Folkets hus. 
Första etappen ska vara klar sam-
tidigt som den digitala biografen 
invigs fredag den 6 juli.

NYGAMMALT 
Så!här!kommer!det!att!se!ut!i!Kosta!Folkets!
hus!foajé!igen" SKISS:!FOLKETS!HUS!OCH!PARKER

 UPPRUSTNING

Magdalena Hasselquist, Rickard Holm, Margareta Artéus 
Thor, Olle Brozén, Film i Glasriket, Anja Budischewski och 
målare Jan-Ove Åhslund deltar i planeringen av hur Kosta 
Folkets husfoajén ska återställas. FOTO: SIF ERLANDSSON

Vicke Lindstrand i samtal 
med kung Gustaf VI Adolf 
på Kosta glasbruk. 

”Vi ska återskapa 
den gamla färg-
sättningen och 
ta fram golvet 
under heltäck-
ningsmattorna. 
Vi vill visa på det 
kulturella i hu-
set.”
Anja Budischewski


