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Conpetence hjälper företagaren Karin
med expertrådgivning via mobilen
Karin Ånöstam är en företagare med 30 års erfarenhet av företagande inom
mjölkproduktion och utbildning. Hon har arbetat i Studieförbund,varit
förtroendevald inom LRF och som politiker i över 20 år.
Idag driver hon Naturlära Ridgymnasium som VD och rektor på Bergåkra Gård
i Hälsingland.
Vad fick dig att starta Naturlära Ridgymnasium?
Det var en väldigt lång väg till att starta Naturlära - vi ville bedriva ett

fristående gymnasium med naturbrukssinriktning och ett livsmedelscentrum.
Vi startade efter många hinder upp på Bergåkra gård. Intresset för utbildning
har jag haft i många år och jag har varit aktivt ledande inom skolpolitiken.
Vad är det roligaste med ditt arbete?
Att se ungdomarnas utveckling under åren vi får ha de hos oss - och deras
kärlek till hästarna.
Vad hjälpte Conpetence dig med?
Vi har en del nya affärsidér på gång. Jag fick ut väldigt bra tips av experten
Ann-Charlotte, hon tyckte att vi hade en spännande idé och kom med väldigt
bra input på vilka vägar vi kan ta och hur vi kan gå tillväga med ekonomin.
Fick väldigt konkreta råd och professionell rådgivning och vill gärna prata
med henne igen.
Vem tror du gynnas av Conpetence allra mest?
Vemsomhelst som letar experthjälp. Ibland vet man inte vilka vägar man ska
ta och där behöver man experthjälp - vad behöver jag för att skapa utveckling
och lönsamhet i mitt företag? Det är inte bara företagare som är nya, utan
även när man driver företag och vill utveckla en ny nisch eller verksamhet.
Vi har ideér om den digitala världen där vi inte har någon kunskap - då
behöver man matcha den kunskap man har med någon annans kompetens
och kunskap.
Skulle du rekommendera denna plattform till andra entreprenörer?
Ja absolut, jag kommer själv att sätta mig in i mer vad för kompetenser som
finns.
Vad är det bästa med entreprenörskapet?
Jag har alltid varit företagare, det bästa är friheten att få mandat över sitt liv.
Att kunna påverka vardagen - det här är mitt val och det har jag valt helt
själv. Man bestämmer agendan och vad man vill göra det finns ju bara två
måsten i livet, att välja och att dö.
Hur ser framtiden för Naturlära Ridgymnasium ut?
Den ser lysande ut. Man brukar säga att man måste driva företag i minst 5 år
för att det ska rulla på bra, så är det ju - nu ser vi att de positiva resultaten
börjar komma. De som har gått här talar mycket gott om oss, vi har god

kvalité och ett bra innehåll där vi ser stor potential. Utbildning är grunden för
all utveckling.

Behöver du hjälp att öka lönsamheten och effektiviteten på ditt företag?
Kanske vill du nå ut till fler kunder men inte vet hur? Nu finns en möjlighet
för företagare på landsbygden att få expertrådgivning inom affärsutveckling,
marknadsföring och andra spetskompetenser via mobilen. Snabbt, enkelt och
effektivt.
Tjänsten erbjuds av Conpetence, i samverkan med Tillväxtverket. För mer
information och för att kunna kostnadsfritt matchas med expert gå in på
www.getconpetence.se
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