Hjälp att nå nästa nivå på stegen.
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Företagarna Stockholm-Mälardalen
satsar på unga företagare
Företagarna Stockholm-Mälardalen är idag glada över att kunna presentera
en regional ambassadör, som sin unga ålder till trots har flerårig erfarenhet
av såväl företagande som av Företagarna som organisation. Med
målsättningen att i större utsträckning nå ut till unga företagare i
Stockholms- och Mälardalsregionen är Mathias Bardland en utmärkt
företrädare.
- Unga företagare runt om i Stockholm och Mälardalen spelar en central roll
när det kommer till att skapa och forma morgondagens samhälle. Därför tar
vi nu ett krafttag där vi uppmärksammar dessa och jag kan inte tänka mig en

bättre ambassadör för detta arbete än Mathias. Han kommer, utöver att aktivt
arbeta med opinionsfrågor kopplat till ungt företagande, även samarbeta med
oss på regionkontoret för att skapa aktiviteter mot ovan nämnda målgrupp
säger Thomas Byström, regionchef för Företagarna Stockholm-Mälardalen.
Mathias är en entreprenör ut i fingerspetsarna och driver idag företaget
Strolly, som bedriver leasing av barnvagnar. En helt ny satsning som bidrar
till en mer cirkulär värld. Utöver en imponerande företagarresa besitter han
även stor kunskap om Företagarna. Dels på lokalnivå, som ledamot i
Företagarna Eskilstuna-Torshälla, men nu också på regional nivå, som
nyinvald ledamot i Företagarna Stockholm-Mälardalen.
- Ungt företagande är en fråga jag brinner starkt för. Jag har själv sett den
enorma potential och entreprenörsanda som finns bland yngre företagare i de
fyra regionerna. I min roll som ambassadör för Företagarna Young i
Stockholm-Mälardalen är min huvudsakliga uppgift att vara en röst för just
dem, med målsättningen att ge de bästa möjliga möjligheter att verka och
växa. Kort och gott vill jag vara en röst för Sveriges framtid, avslutar Mathias
Bardland.
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Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion
för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva,
utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och
partipolitiskt obundna. Varje vecka söker tusentals företagare upp oss för
juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten.
Vi företräder närmare 60 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att
påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Våra medlemmar gör
oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.
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