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Brandsläckare
(653620) Bardexa 6 kg. 
Pulver ABE. Klass 3.
Stor och lätt avläst 
manometer. Spe-
ciell ventil för
kontroll av tryck.
Se sida 5.

449:-

Brandvarnare
(653640) GNS-166. Optisk sensor
för långsamt glödande brand.

Se sida 7.

89:-

Erbjudanden från Pousette!

Sveriges vackraste bokhandel!
Större än du tror! Välkommen in i en alldeles 
underbar 1700-talsmiljö! 

Vår fina bokhandel befinner sig i Wallinska 
gårdarna på lilla torget i Norrtälje, en unik 
miljö att bedriva bokhandel i och en särdeles 
trevlig miljö att få möjligheten att arbeta i.

Välkommen in och se efter själv!
Yvonne, Krister och Anneli

Roslagsbokhandeln
Lilla torget, 761 30 Norrtälje
tel 0176-199 70

Kaxig
Konstnärsmaterial & galleri
Lilla torget, 761 30 Norrtälje
tel 0176-189 70
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Några smakprov...
Med denna lilla historikfolder försöker vi ge en 
bild av Freĳ as nu 20-åriga verksamhet. Vi har 
plockat lite små�  och go�  och som ni förstår är 
materialet och medlemmarnas minnen alltför 
omfa� ande för a�  allt ska kunna komma med. 
Vi har valt självsvåldigt och hoppas a�  ni får nöje 
av läsningen. Allt material vi samlat in kommer a�  
fi nnas tillgängligt via www.freĳ a.se där det också 
fi nns utrymme för mer än i denna folder. 
Har du fl er minnen som du vill dela med dig av - och 
kanske några foton - maila dem gärna till info@freĳ a.se,
eller ställ dig gärna upp i kväll och berä� a.

Birgi� a 
Porath

Yvonne 
Svensson

Karin 
Hammarberg

Så här började det
Det var en dag 1988, vi var 
några kvinnliga företagare 
som hjärtligt hade trö� nat på 
”gubbstyret” i de olika föreni-
gar vi sa�  med i, säger Yvonne 
Svensson, en av de fyra 
som skrev under det första 
uppropet (se till vänster). 

Yvonne fortsä� er, vi kände 
a�  vi borde göra något. 
Kvinnliga företagare fanns 
det go�  om i Norrtälje, men 
väldigt få i olika styrelse-
positioner. Vi startar en 
kvinnlig företagarförening, 
sa vi och sagt och gjort, 

Vi gick ut i tidningen, fi ck 
med en artikel och de 
som var med från bör-
jan var de båda Evorna 
Olsson, Antik och sång 
Olsson, Birgi� a Porath 
och undertecknad 
Yvonne Svensson. Som 
sagt vi blev plåtade 
och intervjuade, fi ck 
komma till tals med 
vad vi ville och på 
den vägen är det. 

Vi är otroligt många, 
duktiga, dri� iga kvinnor i 

den här kommunen, vi vet verkli-
gen vad kvinnokra�  betyder för en ort. 

Det är bara synd a�  den manliga de-
len av vår kommun inte riktigt förstå�  
vad det kan betyda för en kommun.  

Kvinnor Kan! 
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Ja, hur gick det till?
Jo som vanligt så var jag ju tvungen a�  gå 
till min revisor, och vid den här tidpunkten 
var det Karin Hammarberg, säger Birgi� a 
Porath som var med och startade Freĳ a.

-Så när jag sa�  där med mina papper, 
så säger Karin något om a�  är vi inte en 
himla massa kvinnliga företagare?

Jo, det är vi nog, tyckte jag, så när Karin job-
bar med mina papper börjar jag skriva ner 
alla jag kommer på, och det blir många.

Sagt och gjort så, jag började prata med fl er 
och fl er, sprida budskapet och vi bjöd in till en 
första träff  i aktersalongen på S/S Norrtelje.

Vi samlades i juni, e�  gäng tjejer som 
slöt upp, och vi spånar på VAD vill vi.

Vi vill inte vara några RÖDSTRUMPOR det 
är vi på det klara med, ej heller någon ny 
”rotary” tjej-grupp , utan vi ska bli starka på 
det vi är bra på, kvinnligt företagande. Vi ska 
hjälpa och stödja varandra, bjuda in till beri-
kande företagsträff ar, som leder oss fram i vår 
jobbrelation, och framför allt ge oss e�  nätverk 
typ lumpen…  där killarna alltid håller var-
andra om ryggen, ring den du vet han kan.

Vi spånade om massor av tokiga namn, allt 
från ”kossorna” till tja vad vet jag. Freja (som 
vi stavade det först) var det vi kom fram till.

Under åren har vi gjort många roliga saker bl.a 
Freĳ a resa till Provance, som Annika på Gran-

parken höll i. Vi skra� ade mycket och härligt 
under denna resa, som Maria och Christina 
Baalacks na� ingsproblem…  och alla dessa al-
lergiker, jag säger då det, stackars våra kypare.

Så har vi också varit med i projekt, WOW, 
Winning opportunities for women. 15 kvin-
nor från Norrtälje, 16 från Södertälje samt 
16 från Tierp deltog. De� a inkluderande 
resa både till Irland  och Frankrike där 
vi mö� e många kvinnliga företagare..

Många trevliga möten hade vi. Något jag också 
minns säger Birgi� a, är a�  vi fi ck en EU fl agga.

E�  tillfälle var en mysig bå� ur ut i Norrtälje-
viken på avslutningsfest med räkor. Det slu-
tade med a�  vi sa�  inne i en läckande hy�  när 
regnet vräkte ner, inte en fl äck torr kändes det 
som, kallt och fuktigt, men oj så roligt vi hade.

Solrosen 
- Freijas blomma!
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Några år tidigare 
hade Karin Carlander 
Guldsmederna, desig-
nat ”lilla gumman” 
som Freĳ as alldeles 
egna brosch. Därmed 
blev fi guren e�  kän-
netecken för Freĳ a 
Roslagens kvinnliga 
företagare i nätverk. 
Broschen delas också 
ut som tack för vis-
sa insatser och som förtjäns� ecken.

För mig med mi�  dåvarande företag, Bibbi 
Trenter Grafi sk design, har föreningen Freĳ a 
bety�  jä� emycket; kontakterna med medlem-
marna, intressanta och roliga programpunk-
ter med föredrag och inte minst alla besök 
hos dukiga och framgångsrika Freĳ or, som 
berä� at om sina verksamheter och idéer.

Bibbi säger 
Hösten 1988 hörde 
jag talas om fören-
ingen Freĳ a, som 
startats av några 
kvinnliga företa-
gare i Norrtälje. 

Bri�  Blomdahl (numera Storm), som hade bud-
fi rman Små Skubb, berä� ade för mig om Freĳ a 
och tyckte jag skulle gå med i föreningen. Själv-
klart gjorde jag det! Det verkade ju spännande 
och jag behövde träff a andra företagskvinnor.

Det första mötet minns jag inte så mycket 
av, förutom a�  jag blev väl mo� agen och a�  
Birgi� a Porath, som då var ordförande, bad 
mig skissa på en logtotype till Freĳ a. Det är 
samma logo som vi fortfarande har, fastän 
då med enbart text. ”Lilla gumman” som 
blivit Freĳ as symbol, gjorde si�  inträde i lo-
gotypen i samband med a�  vi fi rade 15-års-
jubileum. Logon var min present till Freĳ a.

Så här minns vår guldsmed Karin.
”Vid starten av nätverket, fi ck jag förfrågan 
om jag ville skapa en symbol för Freĳ a.

Jag fi ck idén till Freĳ anålen när jag såg 
en grekisk kvinno-/fruktbarhetssym-
bol. Den hade gigantiska ben men bara en 
stör till kropp. Men jag ville a�  vår Freĳ a 
däremot måste ju bli en hel kvinna.

Så hon föddes med en kropp med hu-
vud, armar och ben just med inspiraton 
från denna grekiska kvinnogudabild. Hon 
kan svepa sig i silver eller guldmantel och 
vissa gånger har hon en sten i naveln.  

En röd rubin om hon har gjort något särskilt 
bra för Freĳ a. En blå safi r eller en briljant om 
ägaren känner sig lyxig (eller är guldsmed).

Och i år har det fö� s en ny Freĳ a i bor-
stat silver med en grön smaragd i naveln. 
Hon kommer a�  göra någon duktig ny-
startad ung kvinnlig företagare glad. ”

På uppdrag av styrelsen producerade vi denna jubileumsskrift
Layout och original: OSAs ITC, Osa Albinson
Idé och illustrationer: Bildbygget, Inger Gustafsson
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Freija är dess medlemmar
Vi är en grupp arbetsamma, energiska, 
kreativa,starka självständiga och kompetenta 
kvinnor. Alltså helt ouppnåerligt fantastiska 
varelser. Vi har dessutom lyckats hi� a varan-
dra och skapat e�  gemensamt nätverk där all 

denna energi 
skall kanaliseras.

En av våra 
energikällor är 
våra medsystrar 
i Freĳ a. Vi kan 
förstå, stö� a och 
lära av varandra. 

Därför är jag glad a�  vara en av oss!

Första kontakten med Freĳ a var i början på 
1990-talet då en buss full med glada intresse-
rade tjejer invaderade min ateljè och vårt hem 
i Herräng. Modevisning till levande musik, 
ost och vinbuff é stod på programmet. Innan 
kvällen var slut var jag själv en Freĳ a-medlem. 

Undertecknad hade varit 
på Gotland och promenerat 
runt i Visby och njutit av alla 
rosor och tänkte: ”Varför inte 
plantera rosor i Norrtälje?”. 

Kom hem och ringde till en 
tjänsteman på kommunen med 
mi�  förslag  och fi ck svaret 
”Det går inte!”. Det säger man 
ju inte till en Freĳ a! Tog kon-
takt med e�  par andra Freĳ or 
och vi beslutade a�  göra de� a 
själva. Sagt och gjort for runt 
på stan och sålde rosor inklu-
sive plantering till e�  50 tal 
butiker med kvinnliga ägare.

En sen kväll i maj smög e�  
gäng Freĳ or ut på stan med 
sko� kärror fulla med jord 
och hästdynga, rosor, spe� , 
spadar och andra verktyg. 
Hade ringt till polisen och 
förvarnat samt pratat med 

vår lagman vad som kunde 
hända. Ja vi kunde bli åtalade 
för egenmäktigt förfarande 
men han såg fram emot a�  ha 
oss på andra sidan skranket. 

Denna första gång planterade 
vi 50 rosor runt om på stan, 
vi bröt upp stenbeläggningar 
och planterade, va� nade och 
skra� ade men ganska tyst. Vi 
hade otroligt roligt och Birgi� a 
Porath som skulle smyga så 
a�  mamma och pappa inte 
vaknade och såg vad vi gjorde 
tappade e�  spe�  i gatan så 
det bara tjongade, vi höll oss 
för skra�  men det var svårt.

Vi planterade totalt 150 ro-
sor i Norrtälje under 3 år, 
några har också planterats i 
Rimbo. O� a när man går på 
stan under sommaren hör 
man kommenterar som ”Vad 

vackert kommunen har gjort 
med rosor.” De� a började som 
civil olydnad men är numera 
accepterat och tror nog a�  
alla njuter av dessa vackra 
rosor som Eve-Bri�  på Åbergs 
Blommor valde ut åt oss.

Lena Norrman

De starkaste minnena fi nns från de åren som 
jag var med i styrelsen och åkte till Chinas my-
siga hus i Norrtälje. Först frossade vi i hennes 
hemlagade mat, sedan planerade vi verksam-
het och utfl ykter. En utfl ykt som stannat i min 
själ är den vi gjorde till Söderarms fyr. För mig 
exotiskt öde ute i Ålands hav. Upptäcktsfärd 
på kala klippor i kvällssolen, en ljuvlig måltid 
högst uppe i fyrens torn vid e�  bord dekorerat 
med snäckor och strandfynd, av Eva Ohlsson.

En höstkväll med Jeja Sundströms hög-
ljudda funderingar till gitarr! En klok 
kvinna med mycket stor livserfarenhet.

Det blötaste minnet är från Rådmansö Yl-
vas ”Kajak och Uteliv”. Prova på a�  paddla 
havskajak . Tidigt på våren är det kallt i 
va� net när man välter!! Mumsig Chok-
ladprovning hos ”en liten smula”. Här-
ligt med en ung dri� ig tjej som Terese.

Femtonårsjubileum på Rånäs slo�  med gli� -
riga Barbershop-sångerskor  -”Solid Four”

Ja ständigt dessa Kvinnor!  Jag ser 
fram emot kommande 20 år säger 
vår sångfågel Kerstin Samsioe.

Klängrosor på stan

Det blir en kväll då vi får höra mycket om halvhjärnor som samarbetar och halvhjärnor som 

inte samarbetar, dvs om enkelspåriga män och helhetsseende kvinnor… Reservera kvällen!

Fruktbarhetsgudinnan 
Freĳ as ande vilar över 
näringslivet i Norrtälje
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Ett Freija-minne
Vi på Skärgårdskontoret hade åtagit oss 
a�  hålla i den årliga sommaravslutningen 
i juni 2005. Vi ville visa de andra Freĳ orna 
vår vackra ö och hade planerat rundvisning 
i våra lokaler på Ljusterö torg och picknick 
på klipporna i naturreservatet på Östra 
Lagnö. Vi hade också förbere�  sånghä� en. 

Senaste dagarna hade vädret varit jä� etrist, 
regnigt och kallt, och vi fasade för a�  det skulle 
bli kallt och blåsigt ute på klipporna. Men när 
dagen D anlände så sprack himlen upp och 
solen visade sig. Pust, kvällen var räddad.  

Vi hade få�  besked på a�  Freĳ orna kommer 
i egen buss som är avpassad i storlek till an-
talet Freĳ or, vilket var ca 20 stycken. Fint, en 
halvstor buss blir det som kommer, tänkte vi. 

Freĳ orna kom och strömmade in i våra lo-
kaler. Vi serverade champagne och hälsade 
alla välkomna. Vi visade runt och berä� ade 
om vår verksamhet och om Ljusterö. Det var 
roligt a�  höra alla glada tillrop om våra lo-
kaler, som verkligen är trevliga a�  vistas i. 
Däre� er fi ck alla ta varsin färdigpackad pick-
nickkorg över armen och vi började vandra 
ut till bussen under mycket gla�  prat. 

Det var en MEGA-stor buss!! Hoppsan, 
sista biten på vägen till naturreservatet är 
mycket smal och krokig! När man väl kom-

mer fram till reservatet får man parkera där 
och sedan gå en rejäl bit genom reservatet 
och ut till klipporna som var vårt mål. Så 
a�  parkera bussen längre ifrån och gå, det 
var inget alternativ för det skulle bli allde-
les för långt. Hjälp hur ska det här gå? 

Som tur var var det ingen nybörjare till buss-
chauff ör och ju längre ut på Östra Lagnö vi 
åkte och ju närmre naturreservatet vi kom, ju 
smalare blev vägen och desto krokigare. Sista 
biten var extremt smal, han fi ck trixa som sjut-
ton och krypa fram. Helt plötsligt var det en 
kurva och i den låg en rä�  stor sten nära vägen. 
Oops. Chauff ören stannade, hoppade ur bus-
sen, gick runt och pejlade läget. Hoppade in 
igen och backade och trixade sig sedan framåt 
och till sist förbi det kritiska stället. Denna pro-
cedur tog säkert 10 min. Vilken tur a�  vi tänkt 
på a�  greja en picknickkorg även till honom. 

Vi som hade varit så nervösa för a�  vädret inte 
skulle hålla fi ck en fantastisk kväll på klip-
porna. Vi åt våra picknickkorgar, packade med 
kyckling och lite annat små�  och go� , mingla-
de och skra� ade i den fantastiska solnedgång-
en. Havet låg spegelblankt. Dessutom sjöng vi 
så a�  det ekade ute på klipporna med hjälp av 
vårt lilla men innehållsrika sånghä� e. Vi fi ck 
med andra ord en perfekt sommaravslutning!

Yvonne Skanlert Werner
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Årets Freija
Årets Freĳ a kom till då Företagarna i många år 
delat ut Årets företagare i Norrtälje kommun 
till enbart manliga företagare. Freĳ a hade vid 
fl era tillfälle föreslagit olika kvinnliga företaga-
re men inte få�  gehör. Då beslutade vi a�  instif-
ta Årets Freĳ a. Utmärkelsen delas ut till någon 
i Freĳ a som har gjort något bra för föreningen. 

Idag delar vi ut den el� e Årets Freĳ a:

2008 - Kristina Anerfält Jansson 
2007 - Katarina Lindkvist 
2006 - Lena Pouse� e 
2005 - Bibbi Trenter 
2004 - Therese Wikström 
2003 - Eva Wilén-Olsson 
2002 - Ylva Ringhagen 
2001 - Karin Carlander 
2000 - Inger Gustafsson 
1999 - Annika Liljeblad 
1998 - Birgi� a Porath 

Legitimitet
E�  ord som vi i Freĳ a pratade mycket om under 
90-talet, säger ordf. Lena Norrman, vi ville 
gärna få legitimitet och vi gjorde en plan för 
hur vi skulle få det. Vi skulle y� ra oss i olika 
frågor, ta plats bland ”pojkarna” på så många 
möten och träff ar som möjligt. Vi började också 
fundera över vad våra möten skulle innehålla, 
vi hade e�  internt möte där vi processarbetade 
i grupper med vad vi ville ha ut av medlem-
skapet i Freĳ a och allas önskemål om innehåll 
på träff arna. Mycket bra kom fram som vi 
började arbeta och sakta men målmedvetet 
blev Freĳ a en förening a�  ”räkna med” och som 
man kunde lyssna på. Vi kände a�  vi blev helt 
accepterade som en företagarförening och fi ck 
vår legitimitet och de� a har vi fortfarande. 

Som en del i de� a arbete nätverkade fl era av 
oss på Almi’s träff ar i Stockholm och vi deltog 
i e�  nätverksarbete som Nutek startade för 

a�  bilda fl er kvinnliga företagarföreningar. 
Freĳ a framhölls som det goda exemplet och 
undertecknad träff ade fl era av dessa grupper 
och berä� ade hur vi gjorde och hade gjort. 
Tyvärr är det svårt a�  bygga nätverk uppi-
från och när Nuteks pengar var slut försvann 
fl era av grupperna. Men några överlevde och 
i januari i år träff ade jag representanter för 
två av dessa och Freĳ a fi ck återigen beröm 
för si�  arbete. Kerstin Wennberg på Nutek 
säger alltid a�  Freĳ a är e�  mycket go�  exem-
pel på e�  fungerande och givande nätverk.

(2008-05-07) Freja är en företagarförening 
med stort engagemang i utveckling av 
näringslivet samt staden. Freĳ a är e�  
starkt nätverk för kvinnors företagande.

Kjell Jansson (m)
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Network Ireland-konferensen
1998 deltog 12 Freĳ or i Network Irelandkonfer-
rensen i Dublin berä� ar Eva Wilén-Olsson. Del-
tagarna kom från Europa, USA och Australien. 
Vid invigningsmiddagen höll vår ordförande 
Lena Norrman tal och överlämnade en Frei-
janål till Irlands kvinnliga minister. Vid avslut-
ningslunchen placerades vi vid honnörsbordet 
tillsammans med bl a Irlands EU-minister, 
direktör från Bank of Ireland samt 2 förfa� are 
från England och journalist från Irish Times. 
Freĳ orna gjorde dessutom fl era studiebesök 
hos företagare som Freĳ a kommit i kontakt 
via deltagandet i WOW-projektet. Besök 
gjordes i Galway där vi också sammanträf-
fade med lokalt kvinnligt företagarenätverk 
och överlämnade en budkavle som tillver-
kats av Freĳ amedlemmen Gi� an Olson.

Ricken kommer med bussen till BP. Vi avgår 18.45.
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NETTRADE - a meeting platform to make business
April 4th to 6th, 2004 a group of female entrepreneurs from Estonia visited Norrtälje to a� end a se-
minar and meet with a group of swedish female entrepreneurs. The seminar focused on fi nding ac-
tion plans for how the participating entrepreneurs can form entrepreneurial teams for cooperation 
and expand their markets overseas or fi nd other ways of using their network to make business.

Datautbildning
En grupp Freĳ or kände a�  de ville lära sig 
de fantastiska möjligheter som en dator ger, 
så Anngret Andersson på Tjockö hjälpte oss 
a�  söka EU-pengar och sen köra en data-
utbildning. Första delen gjordes på Tjockö 
med överna� ning, vin och många goda 
skra� . Ja, vi lärde oss lite om datorer också. 
Del 2 hade vi på Hotell Havsbaden, återi-
gen god mat, go�  vin, glada miner, lite av-
slappning och mycket skra� ande. Tror nog 
a�  alla lärdes sig ganska mycket, åtmins-
tone kunde jag som utbildare se a�  det gick 
snabbt framåt. Roligt, lärorikt och trevligt!

Hemsidan
Freĳ a har ha�  fl era olika hemsidor under 
våra tjugo år. Den första gjordes i samarbete 
med e�  lokalt IT-företag under IT-bubblans 
glada dagar. Vår nuvarande hemsida inne-
håller både små reportage från våra träff ar, 
anmälningsformulär och en webb-baserad 
medlemsmatrikel. Söker du en Freĳ a kan du 
alltid hi� a henne via www.freĳ a.se. Idag går 
det mesta av kommunikationen i föreningen 
över mailen, så har det varit under de senaste 
två åren, men innan dess så skö� es det mesta 
postledes. Många roliga utskick fi nns sparade  
i vår historie-pärm. Några små citat därifrån 
kan ni hi� a som urklipp i denna skri� . 

Kafé och Krog på Barnens Ö Centralbrygga 
Öppet alla dagar 11.00 - 23.00 hela sommaren.
Tel 0176-933 83, www.knappkarlsson.se

Anna Järvinen   9 augusti

Mikael Herrström, Conny Nimmersjö & Pascal    14 juni

Melissa Horn   21 juni

The Soundtrack of Our Lives    26 & 27 juni

Perssons Pack   3 juli

Andreas Johnson    10 juli

Kalle Baah & Govenor Andy    24 juli

Östblocket & Dan Fägerquist    31 juli

Mikael Wiehe & Ebba Forsberg   16 juli
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Julkransarna
Oj vad mycket påhi�  vi har ha�  under åren. 
Julkransar ja, idén föddes under en fi kapaus 
hos en av medlemmarna a�  det vore trev-
ligt med något enhetligt under julhandeln. 

Sagt och gjort ner till Eve-Bri�  igen med en 
fråga om det var möjligt a�  göra julkransar 
a�  hänga utanför, på dörren eller i butikerna. 

Freija nyår
Nyårsa� ons e� ermiddag är alltid för-
knippad med Freĳ as fi na marschall-
tändning vid Konsthallen i Norrtälje.

Det började vid millenniumski� et och nu vet vi 
a�  det är många som har det som sin tradition.

Freĳ a har försökt a�  skapa en tidpunkt som 
passar alla. Dels för a�  aff ärerna ska hinna 
stänga och dom äldre vågar sig fortfarande 
ut. Man ska även hinna hem och laga en 
nyårsmiddag till gäster eller hinna gå bort.

Många vackra tänkvärda dikter har vi få�  höra 
genom åren och inte minst avslutningen med 
Nyårsklockorna. Underbara toner har också 
präglat den fi na stämmningen. A�  se dom 
cirka 300 marschallerna lysa när det börjar 
skymma är en mäktig syn. Vi i Freĳ a hoppas 
a�  denna enkla men fi na tradition skall få 
fortsä� a a�  lysa upp nyåret många år framåt

Lena Pouse� e

Jajamen det var helt klart möjligt. Runt på 
stan under november och sälja in, en Freĳ a 
ringde och en sprang runt. Så under några 
år prydde dessa julkransar våra butiker i 
stan och en hel del privata dörrar och hus.

Lena Norrman

Gi� an Olsson läser nyårsdikten.
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Sen sist
Ja nu är äventyret med optimistkonsulten över. Det blev en givande kväll för de 230 som 

mö� e upp på Sparbanken. Många har u� ryckt en önskan om likartade tillställningar 

i framtiden. Är det lämpligt a�  ha en ”Bränn inte ut dej” –kväll fram i oktober?

2007/08

Freijas matrikel
Sedan 2006 så har Skärgårdskontoret producerat 
en årlig Frejamatrikel. Den distribuerades 2007 
tillsammans med Magasin Skärgårds julnummer 
till strategiska platser över hela Roslagen. Alla 
medlemmar fi ck också varsi�  exemplar. Freĳ a 
ser foldern/matrikeln som e�  redskap för a�  lä�  
marknadsföra medlemmarna och föreningen, 
samt a�  du snabbt hi� ar dina medlemskollegor. 
Vi vill lära vår omgivning a�  om de vill ha e�  jobb 
utfört så ska de först ti� a i Freĳ as matrikel för a�  hi� a rä�  företag!

Förväntansfullt...
De� a jubileum fi ras med många 
överraskningar. E� er en härlig båtfärd med 
undfägnad och underhållning stiger vi i land 
på Barnens Ös centralbrygga. Där bänkar vi 
oss på bryggan och i båthuset, föväntansfulla 
inför kvällen. Lika förväntansfulla som 
barn på väg till si�  första sommarkollo... 

Jubelbomb på Fejan
De� a jubileum fi rades med god middag 
och mycket skra�  ute i havsbandet. E� er 
en bussresa med bubbel och tilltugg ut till 
Räfsnäs brygga fortsa� e vi med båt ut till 
sjökrogen Fejan. Där intogs en god mid-
dag med e� erföljande e� errä�  surprise. 
Lena Norrman ordnade en glassbomb som 
fi ck Freĳ orna a�  stå på borden och jubla! 

Pampigt på Rånäs Slott
De� a jubileum fi rades med ”pompa och ståt”. 
Freĳ orna kom uppklädda och förväntans-
fulla, många i vackra långa klänningar. Vid 
ankomsten bjöds vi på kammarmusik och 
bubbel. En härlig middag åts i den vackra 
matsalen och vi bjöds på underhållning av 
barbershop sångerskorna. Solid Four. E� er-
följande mingel fortsa� e till sent in på kväl-
len. Dock ingen dans, då Lena Norrman 
misslyckades i si�  försök a�  ”hyra” in e�  
kompani kade� er som våra danskavaljerer. 
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WOW - Winning 
Opportunities for Women
E�  EU-projekt under 3 år på 90-talet som Freĳ a 
fi ck möjlighet a�  delta i. Det var 15 kvinnor 
från Södertälje, 15 från Tierp och 15 från Norr-
tälje kommun. Projektets sy� e var fl era men 
kompetensutveckling, stärka si�  företag, öka 
sina aff ärskontakter samt nätverkande var hu-
vudpunkterna. Projektet bedrevs tillsammans 
med Österrike, Tyskland och Irland, vilka vi 
fi ck besöka och nätverka tillsammans med. 

Vi besökte också e�  s.k. Europartenariat i 
Frankrike, en sorts kontaktmässa där man fi ck 
boka sina besök i förväg och sen träff a dessa 
personer och se om man kunde göra business 
tillsammans, mycket intressant och givande. 

Här hemma deltog vi i utbildningar och se-
minarier tillsammans med de andra svenska 
kvinnorna, vilket gjorde a�  man fi ck bra 
kunskaper, hade roligt och nätverkade tillsam-
mans samt gjorde en del aff ärer. Halva grup-
pens resa till Irland resulterade i a�  vi året 
e� er gjorde en egen Freĳ a-resa till Irland. 

Mycket bra projekt med både givande kun-
skaper och nya bekantskaper. Projektledarna 
Ylva och Marianne gav Freĳ a beröm för 
a�  vi tog så väl hand om varandra i grup-
pen – kändes bra, säger Lena Norrman.

Nå tjejer vad gör ni om ni blir antastade i joggingspåret, i kön till Café Opera, det kommer 
in e�  bråkigt fyllo i butiken eller charmören på semester visar sig vara en buse??? Du 

får veta om du sä� er på dig lä� are kläder och kommer till sportcentrum.

Bilderna är från 
en av Frankrike-
resorna Freĳ a gjort.
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Freĳ a har därför insti� at e�  stipendium på 
5000 kr som tilldelas en ung kvinna (under 
30) som under minst e�  år, på minst deltid, 
drivit e�  eget företag i Roslagen och med en 
intressant aff ärsidé  visat upp si�  entreprenör-
skap. En förebild för unga kvinnor som har 
startat, eller funderar på a�  starta företag.

Den första mo� agaren av Freĳ a stipendiet blev 
Eva Hyltenfeldt, Mevalins dans- & akrobatik-
studio i Norrtälje, som mo� og det den 16 maj 
2008.  På bilden till höger ser ni henne på Ros-
lagsskolans scen med några av sina elever i 
bakgrunden. Framför barnen syns Freĳ as repre-
sentanter Josefi n Ekberg, 
Kristina Anerfält Jansson, 
Lena Norrman, Lena Lind-
ström och längst till höger 
Eva Hyltenfeldt själv.

Eva är en ung kvinna som 
startat en framgångsrik 
rörelse som på 3 1/2 år 
gå�  från 45 danselever 
i en liten lokal till da-
gens verksamhet i Skep-
pet med ca 450 elever 
och 17 danslärare.

Mot en ljusnande framtid...
Som fl era av de som skrivit några rader 
om sina hågkomster av Freĳ as 20 år säger 
så ser vi verkligen fram emot tjugo år till 
med Freĳ a e� ersom det är en så rolig och 
givande samling kvinnor a�  tillhöra.

Något som vi uppmärksammat speciellt i år, 
2008, är a�  vi vill stärka återväxten av unga 
potentiella Freĳ or. Vi anser a�  det är nöd-
vändigt med en uppmuntran till företagande 
bland yngre kvinnor. Det är viktigt a�  vända 
trenden uppåt för nyskapande verksamheter 
som drivs av duktiga kvinnliga entreprenörer. 

Visste du att du som 
företagare ofta har 
ett sämre skydd än de 
flesta anställda?
Kom in till mig, Lena Andersson, Försäkrings-
specialist på Roslagens Sparbank, så hjälper jag 
dig till ett bättre pensions- och försäkringsskydd. 
Boka rådgivning på 0176-770 00. 
Välkommen!

Swedbank Robur

Årets stjärn-

förvaltare 2007

enligt Dagens Industri 

och Morningstar. 

Lena Andersson, Försäkringsspecialist
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Freijastipendiet
Eva HyltenfeldtMevalins dans- & akrobatikstudio

Tilldelas idag, 16 maj 2008, Freija-stipendiet på 5 000 kr i egenskap av 
en god förebild för unga kvinnor som har startat eller funderar på att starta företag.

Eva är en ung kvinna som startat en framgångsrik rörelse som på 3½ gått från 
45 danselever i en liten lokal till dagens verksamhet i Skeppet 

med ca 450 danselever och 17 danslärare anställda.
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Bergsg. 22, Norrtälje. Tel 0176-106 65

-Välkomna till Norrtäljes 
”snyggaste” spelbutik !!
Öppet alla dagar !

Välkomna önskar

Magnus & Maria !!

Vi jobbar för jämställdhet 
och entreprenörskap i 

Östersjöregionen!

BalticFem
Hantverkareg. 18
761 30 Norrtälje

tel 0176-198 55
fax 0176-138 15
info@balticfem.com

BalticFem är en kompetensresurs
som anordnar seminarier
och har utbildningar

BalticFem är nätverksinriktade
vi håller kontakten
vi arbetar tillsammans med

BalticFem är en projektorganisation
som skriver projektplaner
som söker projektfi nansiering
som driver projekt

BalticFem använder IT
Vi kommunicerar med e-post, hemsidor, 
e-nyhetsbrev, projektportaler...

Design: Karin Carlander.
Guldcollier med vita och 
naturbruna briljanter
och tahitipärlor

Mellan 
himmel 
och hav

Guldsmederna . Posthusgatan 6 . Norrtälje . 0176-156 56
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