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projekt: projekt  väg 223  före

tagare soM i lustfyllt saMarbete 

är nytänkande och får spännande 

saker att hända vid väg 223. tjäns

ter och produkter kännetecknas 

av personlighet, hög kvalitet och 

originalitet. just nu ca 25 Med

leMMar soM lever och arbetar 

längs väg 223 Mellan nyköping och 

Mariefred. 

syfte: utveckla och bygga ett 

starkt företagarnätverk längs väg 

223. vara en annorlunda utflykt. 

vision: vi skapar utflyktsvägen 

223. här kan du se, göra och köpa 

utöver det förväntade. 

Mål: att saMarbeta för att ut

veckla utflyktsväg 223. att hitta 

forMer för att vara varandras 

aMbassadörer och inspirera var

andra och andra. 

fraMtiden: fortsätta att utveckla 

företagsnätverket och växa Med 

nya intressanta företag längs vä

gen. fortsätta och bli ännu bättre 

på att vara en annorlunda utflykt 

Med spännande och varierade 

aktiviteter för hela faMiljen. 
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Väg 223 – en annorlunda utflykt
har du suttit på jobbet och 
känt dig vagt otillfredsställd? 
din dyra kontorsstol har både 
gasdäMpning och vippfunktion, 
bordet är höj och sänkbart, 
dina kollegor är trevliga och 
kaffet är gratis. Men ändå. det 
fattas något. åsa ingårda satt 
på jobbet soM koordinator för 
internationella frågor för 
bland andra svenska kyrkan. 
på radions p1 gick ett prograM 
soM handlade oM Människor 
soM säger upp sig utan att ha 
något nytt jobb att gå till. 
dagen efter sa åsa upp sig.
– jag var lika chockad som min chef. 
Orden formulerade sig själva, jag 
bara hängde med.

jag hade länge gått och funderat över 
att göra något annat, men hade aldrig 
tid att tänka klart. Programmet i P1 
öppnade mina ögon.

Att det blev ett projekt längs väg 223 
beror till stor del på Åsa Ingårda, 
numera möbelsnickare utbildad vid 
Capellagården på Öland. Släktgår-
den, Inneberga, fungerar både som 
butik och showroom. Inneberga ligger 
strax efter Runtuna längs väg 223 ett 
par mil norr om Nyköping. 

företagsaMMa kvinnor
– Det finns många potentiella företa-
gare längs vägen som alla behöver 
kompetens och möjlighet att disku-
tera de särskilda förutsättningar vi har 
här ute på landsbygden.

Kvinnodagen 8 mars 2008 gick 
startskottet – ett trettiotal kvinnor 
samlades på Öster Malma. efter träf-
fen, som uppmärksammades både i 
tidningar och radio, kontaktade ytterli-
gare tio kvinnor projektet.

Åsa, tillsammans med anra kvinnor 
längs väg 223, gjorde en ansökan 
till Länsstyrelsen för att ta del av 
pengarna inom ramen för regeringens 
program Främja kvinnors företagande. 
Ansökan beviljades. Och företagsam-
ma kvinnor som bor och arbetar längs 
väg 223 mellan Nyköping och Marie-
fred bildade föreningen väg 223.

att bygga varuMärket
Sedan 2008 har föreningen fått pro-
jektstöd i flera omgångar. Föreningen 
har tillsammans med reklambyrån, 
som de jobbat med sedan starten, 

genomfört workshops kring mark-
nadsföring, formulerat visionen för för-
eningen, skapat marknadsplaner och 
producerat ett gemensamt marknads-
föringsmaterial som sticker ut. De har 
också jobbat med kompetensutveck-
ling inom försäljning, prissättning och 
bokföring. 

– Att jobba konsekvent med en gra-
fisk profil som sticker ut och ett språk 
som tilltalar, är viktigt när konkurren-
sen är stor och budgeten begränsad, 
säger Susanne Glemme, AD och 
ansvarig för marknadsföringen för 
Väg 223. Det är alltid spännande att 
få vara med och bygga ett varumärke 
från grunden.

broschyren ”en annorlunda utflykt 
längs väg 223” finns bland annat på 
turistbyråerna runt om i Söderman-
land. Fyra nya mindre material har 
producerats under 2010 inom ramen 
för det paketeringsprojekt som fören-
ingen fått pengar till. 

spännande paketering
– Vägen ska erbjuda en annorlunda 
utflykt oavsett om det är en annorlun-
da picknickvandring, en annorlunda 
fruntimmersvecka eller ett annorlunda 
kalas. Som besökare ska du kunna 
kombinera ihop en upplevelse som 
passar just dig. Projektet att paketera 
vägen har varit spännande och målet 
är att vi ska framstå som ett tydligare 
och bättre erbjudande för kunden. 
Vi har produkter av hög kvalitet i en 
vacker och tillgänglig miljö. Och vi vill 
att du ska komma hit, säger Åsa.
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Åsa poängterar mångfalden inom för-
eningen – här finns butiker som säljer 
kläder, konsthantverk och brukshant-
verk. Tjänsteföretag som jobbar med 
webbdesign, trädgårdsanläggning 
och mindfulness. en restaurang av 
hög klass, caféer och rena naturupp-
levelser. 

ett utManande arbete
– Vi ska vara affärsmässiga och 
kunna tjäna pengar på vårt unika 
erbjudande. yngre företagare lär av 
dem som hållit på längre – föreningen 
kallar dem ambassadörer och de är 
ekonomiskt, professionellt och psy-
kiskt starka förebilder. Det är en ut-
maning att möta medlemmarnas olika 
förväntningar på föreningen, företa-
gen befinner sig olika långt fram i pro-
cessen och har alla sina egna mål. Att 
ha vägen som gemensam nämnare är 
en bra och konkret avgränsning och 
ger också chanser till oväntade och 
spännande företagsmöten; webb-
designar möter trädgårdsmästare, 
hästföretagare möter möbelsnickare! 
Den geografiska avgränsningen är i 
det här fallet en förutsättning efter-
som vi vänder oss till människor som 

ska komma till oss och ta del av vårt 
erbjudande på plats – en destination 
och en upplevelse. Vårt erbjudande är 
en Annorlunda utflykt! 

– Det är viktigt med stöd; samarbe-
ten som vårt kräver ett stort mått av 
tålamod, uthållighet och mod. Det tar 
tid att utveckla och förbättra affärs-
nätverk och då behövs inspiration och 
människor som säger – Vi tror på er 
om ni tror på er! n

TILL kvInnor SoM vILL 
STArTA EGET

1.  ha eN bRa Idé Och TesTa deN 
INNaN du böRjaR.

2.  VaR uThåLLIg, deT äR INTe 
OVaNLIgT aTT deT TaR fLe-
Ra, fLeRa åR INNaN du haR 
sVaRTa sIffROR.

3.  se TILL aTT ha ROLIgT. deT 
äR eTT sTORT aNsVaR aTT 
dRIVa egeT så deT gäLLeR 
aTT ha ROLIgT Om maN sKa 
ORKa.

TIPS3

röster ur projektet:

Dorothee von Essen, krögare, 
Gnesta Strand
– Det innebär oerhört mycket arbete 
och det är en stor risk man tar, när 
man väljer att leva som egen företa-
gare, samtidigt som det är roligt. Det 
är väl det som är drivkraften – glädjen 
och tillfredsställelsen att kunna sälja 
en upplevelse som jag kan stå för. 
jag vill inspirera och vara en förebild 
för andra tjejer och kvinnor som driver 
företag längs vägen, men också i 
allmänhet.

Malin Bergström, Boutique 
Landshammar
– jag har boutique Landshammar 
där jag säljer kläder och smycken. 
Väg 223 är ett bra affärsnätverk med 
kvinnor som kan tipsa och stötta 
varandra. Våra workshops med allt 
från bokföring till marknadsföring har 
också varit bra. 

Clara Grill, Lövsunds gård
– jag har varit med i väg 223 sedan 
starten och vridit och vänt på min af-
färsidé många varv.

jag har blivit inspirerad av att se 
andra lyckas och av att ta del av alla 
idéer i gruppen. Mina tankar om att 
kunna använda vår gård Lövsund 
och våra vackra rogivande miljöer för 
mindfulness och retreat har långsamt 
växt fram. 


