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I den_hdr lokaLen vid Abyplan har
Textilmakarna sin
ateu6. "Det ar se skcint hdri absotut

ingen streis;,, sager

Lena FondeUus ifdrd med att sy mobitteLefonfoarat]
Titl h<iger Margarita Siiritd medett;apansti
iappia*e.
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Carolina - &rets
nyfciretagare
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a Di barnen rynkade

pA nHsan

At pannkakorna som tegat i mat_
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lidan nigra timmar fick mamma
Carotina en id6 - att skapa en
mattAda med kytfunktion. Hon
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tog sedan fram produktenfrozzy_
pack och har nu ocks& fitt det

nationetta priset Arets nyf6reta_

9are.
Det var pA GuLdgaLan p&
N{ringslivets dag i Haninge som
Carotina f6rst utsAgs titt,Arets

#

rppc=g arfremde f5r Mana ocir de
a tex:lT,akarna-

*n br':.rdki"a'nnirg
hon s<a gora lite
ingar pA.

"Det gick et kraftiga synAlar och mAnga
svordomar titt f<irsta bestattningen,,,
minns Britt Lundqvist och skrattar.

nyfciretagare,,i Haninge- men nu
har Carotina utsetts til.t Sveriges
nyf6retagare 2013.
Det 5r Nyf6retagarcentrum i
Sverige som utser pristagare och
de 90 toka[a avdelningarna som
tar fram kandidater titt tdvtingen.
Juryns motivering dr att Caro_
Lina pA ett enkel.t sAtt har Lyck_
ats [6sa ett vardagsprobtem med
sina nya innovativa produkter.
MattAdorna tittverkas i Sverige
och finns i glada, kuLiirta fdrger.
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Dags boka in

,:;cis som dessa sr-srrar r.ill ocksn
Maria blisa liv i tidigare gecners l.'innokrait och :itervinna g"-tG;;;p*r".,
drk".
i :pD.rr. Eremp eli-i s skapa n1,11 av"
1 00 ar:
;rrnli ;;rrnmils_
nat roligt och - inre minst,r,iktigt uppdrag _
dr att ha designar
marcrial., prnelgrrdi'n.i ;J,;dJ.rlj.'u*dukrr,
l::lj-r^d.,
llommunal verksamher. Inredningen skraddarsyddes

ned nedsarr hcirsel.

ftjr

en

i-=akarna kan marimalt slsselsdrra rio personer
pi heltid. Och
der pr.csna rillko. olh uit'na,ld,,'.g.n r,j._
.=::,:l
1l:.*l
u,;:ta speelar
srq ocki i hur minga timmar i veckan
man or_
iirSiItf, Slg.
;"::;a Siiril:l ir en av dem som har svirt att slita sig frin arr vara
:: ::.lsi skulle hon inre r.ilja ha nigra rcida dag", i'rirn"rrr.kr.r,
i1.e g;rn, c;vei Di a., aifi.tg;",
iag Fram
- :: ::-"',!"tPji
.lgcr Rira . som hon kallas. o
L:J.=i;:..

nflsta Ars

frukostmoten
o

Ptocka fram almanackan och
boka in 2O14 Ars frukostm6ten.
Du som Ar Haningefciretagare
har m6jtighet att fi en e-inbjudan
med uppgift om tema och vem
som dr vird fcir frukostmcitet.
Frukostmcitena arrangeras
pA fredagar kLockan 7.36-9.00.
FciLjande datum Ar pretiminirt
spikade: 14 februari, 13 juni, 5 sep_
tember, 24 oktober, 5 december.
Och passa ocksi pA att boka in
Ndringstivets dag - 25 aprit.
r:\ i., i a i< I ie ir,, r-t
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