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Carolina flr flrets
nyfOretagare 2013
Egna mattedan tog henne titt toppen

r:,:::

Carolina Sundberg
fr5n Haninge har
utsetts tilt Arets nyforetagare iSverige.
Hennes uppfinning
flr en matl8da med

kytfunktion ilocket.
- Man slipper

kylvdska med
hon.
Matlidan siiljs till ett 15tal ldnder.
Forst blev Carolina Sundberg utsedd ti1l Arets nyfo1ry1k1ampar, shger

retagare
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en lugn och griinskande del av Vendelso ligger Lovisa Girdens demensboende. en familjedriven rorelse som viirnar
om hemkinslan. Det kiinns precis:orn

Haninge, sedan

att kliva in i nAgons hem, n:ir den vdnligt
svansvifiande hunclen Benson hiilsar bland
vackra gammaldags rnobler och tavlor.
- A1la boende som har husdjur fir giilna
ta med dem hit, bereittar systrarna Anna
Paldin och Petra Hertzberg. som tillsammans driver Lovisag6,rden. Detta ska verkIigen kdnnas som ett riktigt hem, det dr r.

till Arets nyforetagare i hela
landet av Nyforetagarcentrum Sverige.

- Det zir roligt att bli uppmdrksammad!
Id6n till Frozzypack kom

en dag for ett antal flr sedan ndr dottern gick i mel-

Haningebon Carolina Sundberg Ar glad <iver utmArkelsen
Arets nyfriretagare 2OI3.

LASARBILD: INGELA B-]URENBORG

berg som borjade fundera p3,
varfor det inte fanns en matlAda med inbyggd kyla.

Ianstadiet och skulle ha

med sig mat til1

skolan.

Hon tyckte att en kylvdska
med kylklamp skulle bli for
mycket att bara pA. Det biev
en vanlig matieda.
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Nar hon kom hem rar
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lunch, sager iarolma Sund-

Sundberg heltid

pi

foreta-

get Frozzypack AB.

Juryn hos lrlyforetagari sin motivering bland annat att

vriidigt noga med.
En utbildad kokerska lagar maten

centrum skriver

RESULTATET

BLEV Frozzy-

pack. Locket iir byggt pA
ett speciellt sdtt och ldggs
i frysen over natten innan
det anvhnds. Maten hi11s
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I dag arbetar

makarna

!

Frozzypack "dr ett klassiskt
exempel p5, hur vardagens
problem hittar sin losning i
nya innovativa produkter."
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Lovisa GSrden
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www.lovisa
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Vird AB

Kulfingsgatan 22, 136 67 Vendelso
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