
Sparreholm lockar företagare 
På 1,5 år har antalet företag i Sparreholm ökat 

från 81 till 113. Det är en ökning med 39,5 pro-

cent. 

- Det visar att Sparreholm lockar till sig före-

tagsamma människor, konstaterar Magnus 

Svensson, en av dem som startat ett nytt före-

tag det senaste året. 

 

Nästan 40 procent fler företagare på ett och ett 

halvt år är en mycket kraftig ökning. Motsvarande 

siffra för landet som helhet är sju procent.  

- Det är ingen slump att Sparreholm lockar till sig 

företagare. Positiv energi föder positiv energi. Är 

man egenföretagare vill man gärna etablera sig på 

en ort där det är mycket på gång, det brukar vara 

bra för affärerna, säger Magnus Svensson.  

De flesta av de nystartade företagen är enmans– 

eller fåmansföretag. En del har startats av 

”gamla” sparreholmbor, andra företagare är  ny- 

inflyttade och har tagit med sig sitt förtag till orten. 

- Oavsett vilket är det förstås väldigt positivt för 

Sparreholm. Företagare är driftiga människor med 

mycket kompetens, konstaterar Christer Jönsson, 

ordförande för Sparreholms Företagarförening. 
 

Sadlade om 
 

Sandra Axner, som driver företaget Sandras Hud & 

Hälsa, hör till den första kategorin. Hon är född 

och uppvuxen i Sparreholm och bosatt på orten 

sedan länge men sin familj.  

För sex år sedan sa hon upp ett fast jobb i konfe-

rensbranschen för att utbilda sig till hudterapeut. 

- Jag hade förmånen att kunna bygga upp en kund-

krets redan under utbildningstiden. Jag hyrde ett 

rum i en frisersalong och erbjöd elevbehandlingar. 

Så när jag var färdigutbildad var steget inte så jät-

testort till att starta eget. Men visst, i början ägnade 

jag mycket  tid åt att lägga lappar i brevlådorna och  

sätta upp affischer på an-

slagstavlorna för att locka 

fler kunder, berättar Sandra. 
 

Idag har Sandra utvidgat sitt 

upptagningsområde och har 

kunder från hela länet. 

- Jag har ett brett utbud på 

tjänster, jag erbjuder allt 

från fotvård till massage och 

ansiktsbehandlingar. Det 

gör att jag också har en bred 

kundkrets.  Numera är det 

mest mun till mun-metoden 

som gör att jag får nya kun-

der. Eftersom jag har ganska 

små barn försöker jag vara 

ledig en dag i veckan. Fast 

den dagen brukar gå åt till 

pappersarbete, säger Sandra 

och ler.  

 

Sedan 2009 driver Sandra Axner friskvårdsföretaget Sandras Hud & Hälsa i Sparreholm. 

Massage med heta stenar är en av de behandlingar hon erbjuder på sin salong. 



Med Vavivagården i  Årdala har Christina Liedberg och Johan Sundberg inte bara hittat ett nytt hem utan också fått 

förutsättning för att starta det företag de har drömt om tillsammans.                                              Foto: Lena Wistrand 

Christina Liedberg är verksam i samma ”må bra-

bransch ” som Sandra men med en helt annan in-

riktning. För drygt ett år sedan lämnade hon och 

hennes man Johan Sundberg storstaden och flyt-

tade med sitt företag, Vaviva, till det gamla sjuk-

hemmet i Årdala.  

- Här har jag helt andra förutsättningar att utveckla 

verksamheten. Det finns plats för åtta övernat-

tande gäster vilket gör att jag kan ha helgkurser 

men också ta emot människor som bara vill 

komma hit och bo här och uppleva de vackra om-

givningarna, berättar Christina och visar vägen in 

till det rymliga och vackra köket   

Idag  har huset utvecklats till retreatcentret 

Vavivagården,  med en stor danssal och flera 

mindre utrymmen för samtal och umgänge.  

Här erbjuder Christina och hennes man Johan  

både korta och längre kurser i fri dans och rörelse, 

avspänning och yoga, meditation och hälsohelger.  

- Jag brukar säga att vi sysslar med ro och rörelse. 

Om man är stressad behöver man ofta röra sig för 

att kunna släppa allt som händer i huvudet och 

landa i sin kropp innan man kan slappna av. Det 

viktiga med frigörande dans är friheten från 

stress, prestation och kontroll. Det handlar egent-

ligen inte om dans utan om rörelse till musik där 

inget är rätt och inget är fel, förklarar Christina.  

Johan utbildar sig just nu till yogainstruktör med 

särskilt intresse för vegetarisk och biodynamisk 

mat.  

Vid sidan av kursverksamheten planerar paret 

också att öppna bed & breakfast för människor 

som inte bara vill övernatta utan kanske också ta 

del i den övriga verksamheten. 

- Vi har redan nu ”bara vara-boende” för folk som 

behöver lugn och ro och komma ifrån vardagens 

krav och måsten.  Vi har insett att man behöver 

flera ben att stå på när man driver företag på 

landsbygden. 

Flytten från Stockholm till Årdala har krävt en 

omställning.  

- Jag har inte riktig vant mig vid mörkret än! Det 

tog också ett tag att inse att jag måste hitta nät-

verk och kontakter här och släppa taget lite om 

Stockholm. Nu går det åt rätt håll, säger Christina. 

LENA WISTRAND 


