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● nyheter

nyheter
tips oss

e-post: tips@ringblad.no
tipstelefon: 474 40 000
Sentralbord: 32 17 95 00
Øyvind Lien

Nyhetsleder i dag
32 17 95 30

Torsdag 5. Februar 2015

RingeRikes Blad

På ringblad.no i dag
Søndag er det morsdag og
tid for å bringe heder og
ære. Det kan du blant
annet gjøre med en hilsen
direkte på ringblad.no - og
det kan du gjør fram til sent
lørdag kveld. Dersom du
legger inn din hilsen innen
klokken 16 i dag, kommer
den også på trykk i
lørdagsavisen.

initiAtiVriKe: Flesteparten av disse menneskene har startet opp, eller er i ferd med å starte opp, egne virksomheter.

Over 100 på «Starte og drive bedrift-dagen»

De vil skape egen arbeid
Ringerike yngler
gründere. – Jeg kan
knapt vente, sier Gro
Helene Skalstad.

sjekket markedet

GRÜNdeRe
Per heieren

per.heieren@ringblad.no

916 52 051

FrODe JOhAnSen (FOtO)

foto@ringbald.no

S

Ringerike Kultursenter.
– Jeg skal starte butikk med
barneklær i august. Nå skal jeg
ut og snakke med gårdeiere for
å sikre meg lokaler i Hønefoss
sentrum, sier 40-åringen fra
Hønefoss.

916 52 041

kalstad var én av over 100
eksisterende og kommende gründere på «Starte og drive bedrift-dagen» i

Gro-Helene Skalstad har gjennomført markedsundersøkelser som konkluderer med at
butikkplanene hennes skal
være liv laga.
– Jeg satser på barneklær
som er produsert på forsvarlig
økologisk og etisk vis. Jeg legger vekt på kvalitet og design,
til middels og høy pris. Innkjøpene er for lengst i gang, og butikknavnet er klart: Mapami-

stArter: Gro-Helene Skalstad:
Klesforretning for barn.

hAr stArtet: Trond
Henriksen: energikanalen AS.

ma. Skalstad har jobbet i klesbutikker og vil nå satse for seg
selv.
– Jeg har fått svært god drahjelp av Ringerike Etablerersenter og av mentorer, sier
Gro-Helene Skalstad, som så å

si er oppvokst på disken i farens tidligere forretning, JKSport. «Starte og drive bedriftdagen» ble arrangert av Ringerike Etablerersenter og Brønnøysundregistrene, og samlet
mer enn det dobbelte av hva

Svein Eystein Lindberg i Etablerersenteret våget å håpe på.
– Vi har rundt 200 innom
senteret hvert år. 80 velger å
legge planene sine i skuffen.
Men 3 av 10 av dem som etablerer virksomheter, er der
fortsatt etter fem år, sier Lindberg. En av dem som fortsatt er
der, er Trond Henriksen i Energikanalen AS. Selskapet driver
en nettbasert markedsplass for
energieffektivisering i boliger.
– Skal du starte for deg selv,
må du fokusere på behovet i
markedet. Du må finne balansen mellom troen på konseptet
og det å være i stand til å navigere. Det dreier seg om en idé/
initiativfase, en utviklingsfase,
en pilot/fullskalafase og en

