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Länsväg 223 mellan Nyköping 
och Mariefred är sex mil lång 
och vindlar sig vackert genom 

landskapet. Här och där längs vägen 
står en mysig solrossymbol som visar 
att nu är du nära en inspirerande upp-
levelse som gör det värt att svänga  
av.

Du kan välja mellan glashytta, mö-
belsnickeri, lantlivsbutik, besöksträd-
gård, kvarnbod, alpackor, italiensk 
keramik, mindfulness, ridning och 

mycket annat. Till och med katten kan 
få kul – hos Gisela Scheffels som er-
bjuder kattpensionat.

– Vi är 15 kvinnor som har besöks- 
näringar längs vägen, berättar mö-
belsnickaren Åsa Ingårda som är ord-
förande i Förening Väg 223. 

– Företagen blir varandras ambas-
sadörer, vi hjälps åt med annonsering 
och marknadsföring och det vinner alla 
på, säger Åsa, när vi samlas runt kaffe-
bordet hos namnen Åsa Hagberg. Hon 

startade en lantlivsbutik efter att ha va-
rit borta från arbetslivet ett tag.

– Jag kom i gång tack vare förening-
en, säger Åsa Hagberg som på gården 
också arrangerar barn-
kalas i lantlig miljö med 
lamm, kor och höns. Ett 
av många annorlunda 
grepp längs den här vä-
gen.

Webbgalleria
Just nu är Åsa Hagberg 
projektledare för en webbgalleria un-
der utveckling där företagarna knyter 
nya band med varandra, de ska sälja 
sina produkter året runt och därmed 
öka intäkterna. 

Med webbgallerian blir de pionjärer 
i Sverige med dess utbud av produkter, 
tjänster och upplevelser på en och sam-

ma plattform, enligt projektbroschy-
ren. Företagarna är i olika åldrar och 
driver verksamheten på eget sätt. Men 
det är stimulerande och sparar pengar 

att samarbeta kring för-
säljning och marknads-
föring.

– Föreningen erbjud-
er upplevelsepaket där 
turister kan kombinera 
utflyktsmål och aktivi-
teter på ett smidigt sätt 
under en dag, berättar 

glaskonstnären Ebba von Wachenfeldt 
som driver Skeppsta Hytta. Det är ti-
dens melodi.

Broschyren ”En annorlunda utflykt”  
finns i traktens turistbyråer och webb-
sidan sprudlar av lust och information 
om allt som händer längs vägen.

Ebba har fått betydligt fler besöka-

Stanna till. Om du  
ser en solros längs väg 223.

Förening Väg 223 har 30 medlemmar
Lands motivering: ”Nätverk är livsviktigt 
för att fler på landet ska våga driva företag 
och skapa jobb. Förening Väg 223 bygger 
samverkan med professionalism, humor 
och finess.”
Var: Företagare längs väg 223 i Sörmland.
Historik: Föddes 2007 som ett sätt att 
utveckla kvinnligt företagande.

Medlemmar: 30, varav 15 har besöksnä-
ring längs vägen. Besöksmål som inte är 
medlemmar  kan mot en avgift bli en ”vän 
på vägen” och får då vara med i förening-
ens marknadsföring. 
Övrigt: Nominerad till en Ullbagge, en 
riksomfattande tävling som avgörs den  
26 november.

Kvinnokraft rätt a vägen i Sörmland
Vem ska vinna 50 000 kronor? Det är den stora 
frågan när vi nu drar igång årets kandidater till 
Stora Land-priset. Först ut av de fem  
kandidaterna är kvinnorna som gjorde en affär
av länsvägen! av torbjörn österholm | foto trons

SÖDERMANLAND

”Vi hjälps åt med 
annonsering och 
marknadsföring 
och det vinner 

alla på”

www.vag223.se
Läs mer!

Kandidat 1: Förening Väg 223

Ebba von  
Wachenfeldt,  
glaskonstnär

Tina Gustafsson,  
ekologiskt mjöl  
och foder mm

Åsa Hagberg,  
lantbutik, barnkalas

 Eva Braun,  
italiensk keramik

Tore gör honnör  
för mamma  
Åsa Ingårda

Christina Uggla,  
sylt, gelé och saft

Åsa Ingårda,  
snickare

 Gisela Scheffels, 
kafé, kattpensionat

Eva Bratt,  
besöksträdgård

14 LAND 38/13 



 ■ Priset på 50 000 kronor 
delas ut årligen sedan 1990 
till nydanande insatser för 
landsbygden.

 ■ Läsarna nominerar, en 
jury utser fem kandidater 
som presenteras i tidningen. 

 ■ Vinnaren presenteras 
senare i höst och hyllas med 
en fest.

Tre snabba frågor – och smarta råd
1 Om fem år? Webbgallerian är i 

full gång, vi kan erbjuda ännu fler 
annorlunda upplevelser och Sörmland 
har blivit ett tydligare varumärke, som 
Dalarna.

2 Om ni vinner 50 000 kronor? Det kan 
ju finnas många åsikter, men en rejäl 

fest ska det väl bli.

3 Vilka råd ger ni till andra som vill 
starta nätverk? 

4 Kalla till ett första möte. 
4 Var envis och uthållig.  
4 Alla måste ge något, ingen kan bara få.  
4 Trygghet med andra utvecklar en själv.

Årets 5 
kandidater
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Kvinnokraft rätt a vägen i Sörmland

Häng med  
i Stora  
Landpriset

 till vinnaren!

re tack vare företagarnas samarbete. 
Gisela har ungefär 100 besökare om 
dagen till sitt kattpensionat och an-
norlunda sommarkafé Östergården, 
inrymt i  en gammal ladu-
gård. Dubbelt så många 
som i fjol, uppskattar hon.

Får projektstöd
Föreningsidén föddes 
2007 med projektmedel 
från satsningen Kvin-
nors företagande stärker 

Sverige, som 
l a n s e r a d e s 
av Maud Olofsson, då nä-
ringsminister.

Åsa Ingårda såg möj-
ligheten i ett samarbete 

längs vägen och sam-
lade ihop en grupp 

kvinnor som hon träffat i sin butik på 
Inneberga. De fick ja på sin ansökan 
om projektstöd och drog i gång på in-
ternationella kvinnodagen 2008. Med 

åren har kvinnorna trim-
mat sig i utbildningar 
om marknadsföring och 
nätverkande. För webb-
gallerian och fortsatt ut-
veckling längs vägen har 
man ansökt och fått 800 
000 kronor i projektstöd 
på tre år. Ett bevis på att 
projektet väcker respekt 
och förtroende.

De pekar inte bara på att samordnad 
annonsering och marknadsföring blir 
billigare och slagkraftigare i ett sam-
arbete utan även på att kunskapsutbyte 
och vardagshjälp, som att någon kan 

hoppa in när det behövs folk, också 

har stor betydelse för att småföretagare 
ska orka hålla i gång och våga utvidga.

Är kvinnor bättre än män på företa-
gande och nätverk? Vi kastar ut frågan 
i solen vid kaffebordet.

– Kvinnor vill starta företag, gärna 
med livsstil som ämne. Vi tar helst ett 
steg i taget och vill ha flera ben att stå 
på snarare än att snabbt gå med vinst, 
funderar Åsa Ingårda. Där nånstans 
kanske det finns en annan inställning 
hos många män.

Hoppas på enklare regler
Humorn är en framgångsfaktor. Under 
sommarens fruntimmersvecka ordnade 
företagarna bland annat fruntimmers-
bingo för besökare och Åsa Ingårda 
är en mycket rolig föreläsare när hon 
är ute och berättar om föreningens 
nappatag med myndigheter och snå-

riga regelverk. Tillstånd för vägskyl-
tar är rena rysaren, till exempel, och 
har sysselsatt föreningen i åratal. Och 
att hålla i gång ett litet sommarkafé i 
några månader kan innebära dyrbara 
investeringar, anpassade efter åretrunt- 
verksamhet.

– Vi hoppas på enklare regler och 
att de tre kommunerna längs vägen ska 
samarbeta lika bra som vi för att öka 
besöksnäringen i bygden, säger Åsa In-
gårda lätt ironiskt.

Men kvinnorna vill inte snegla för 
mycket på andra. Framtiden ligger i de-
ras egna händer. 

– Uthållighet är avgörande, säger de, 
och pekar på konceptets stora potential.

– Att kunna åka in på en småväg och 
få uppleva något lokalt och genuint ef-
terfrågas inte minst av alltfler utländ-
ska turister, säger Gisela. n

I nästa  
nummer:

”Vi hoppas  
på att de tre 

kommunerna 
längs vägen 

ska samarbeta  
lika bra som vi”

Utvecklings-
bolaget driver 
hela socknen.

TITTUT. Eva Braun säljer keramik från Italien i sin lilla bod, keramiken  
tillverkas i en fabrik som varit i samma familjs ägo sedan 1600-talet.

FYNDA. Hos Åsa Hagberg i Krokstugan kan du fynda bland allt från gårdens 
salami till en hönsplansch. Dottern Ella och katten Jansson dyker upp ibland.

TITTIN. Eva Bratt      erbjuder turis-
ter en fantastisk besöksträdgård.

DrIFTIgA. Föreningen har 30 medlemmar.  
Här är några av dem.

Tore gör honnör  
för mamma  
Åsa Ingårda

n Läs om Stora Landpriset 
på www.tidningenland.se

Förening Väg 223 
Sörmland

ÅSA PÅ VÄG. Åsa Ingårda håller 
dråpliga föreläsningar om att 
vara mamma och företagare.

50 000:-  
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