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Uppdrag eva främjar

kvinnligt företagande
på Söderåsen
Sedan drygt ett år tillbaka pågår en satsning på Söderåsen, Uppdrag eva. Syftet har varit att
identifiera kvinnor som är företagare eller potentiella företagare, skapa mötesplatser och
verka för nätverksbildande på Söderåsen.
Satsningen ingår i "Program för kvinnors företagande" som syftar till ökat företagande bland kvinnor
samt ökad tillväxt och sysselsättning i kvinnors företag.
Programmet drivs av Regionalt Resurs Centrum för
kvinnor, Region Skåne. Arbetet i programmet har
börjat i nordvästra Skåne med en kartläggning av
kvinnors företagande och en satsning på företagsutveckling på Söderåsen inom delprojektet Uppdrag
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eva. Samverkan sker också med andra pågående
projekt för kvinnors företagande som finns i nordvästra Skåne hos bl. a. Nyföretagarcentrum,
Tankens Trädgård och ALMI, som tillsammans med
Näringslivets Hus Skåne Nordväst är viktiga samarbetspartners.

Nutek och Region Skåne. Inom projektet finns ett
antal delprojekt, "mentor eva" är ett av dessa och
ska ge en praktisk inblick i entreprenörens verklighet, möjliggöra erfarenhetsutbyten och att skapa en
grogrund för nätverkande mellan blivande och
etablerade entreprenörer.

Uppdrag eva vill genom inspirationsträffar, mentorskap, coachning och nätverk främja och utveckla
kvinnors företagande på Söderåsen, finansiärer är

Första omgången av "mentor eva" genomfördes
under en åttamånadersperiod med start i juni 2006.
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›› Nu är jag redo att

satsa stort på
Söderåsens Forsgård ‹‹
Ulrika Stengard-Olsson driver Söderåsens
Forsgård och deltog förra året i projektet
Mentor eva. Som soloföretagare i startgroparna kände hon ett behov av att prata med
någon utomstående som hade mer kunskap
och erfarenhet. I mentorn Kristina Bardh,
som driver Kosmo seniorboende, fick hon det,
och mycket mer därtill.

- Det gav enormt mycket att träffa Kristina och bolla
idéer och tankar. Hennes erfarenhet gav mig värdefull insikt i många frågor, hon gav mig också konkreta råd som bland annat resulterat i att jag i dag har
ett mycket större kontaktnät och expertis knutet till
företaget. Vi träffas fortfarande och har ett stort
utbyte av varandra både privat och som företagare
trots att projektet är avslutat, säger Ulrika och
berättar att Kristinas ord om att välja, "antingen håller man sig fast i bryggan eller så släpper man taget
och ger sig ut på djupt vatten", har etsat sig fast. Nu,
menar Ulrika, är hon redo att släppa taget om bryggan och satsa ännu mer på Söderåsens Forsgård.
Gården som ligger fantastiskt vackert på åsen var
tidigare i föräldrarnas ägo. Ulrika och hennes man
tog över den 1994 och flyttade ner från Sörmland till
Söderåsen. Samtidigt började Ulrika arbeta heltid
på barn- och ungdomshabiliteringen genom Region
Skåne med inriktning bland annat på ridhabilitering,
sjukgymnastik i kombination med ridning.
- Att ta hjälp av hästar är enormt effektivt. När hästen går i skritt fås samma tredimensionella rörelse i
bäckenet som vi har naturligt i vår kropp. Har man
en viss typ av nedsatt funktion kan man vara hjälpt
av att sitta på hästryggen under träningen. Det är
viktigt att man hela tiden är observant och vet vad
som händer i kroppen rent medicinskt under ridningen. Dessutom är man ute i naturen och nära
djur vilket också har en annan form av läkande verkan.
Ulrika, som har mångårig utbildning och spetskompetens inom ridsjukgymnastik och specialutbildade
islandshästar, utarbetade idén om intensivträning i
form av lägerverksamhet på sin gård, vilket hennes
arbetsgivare stöttade. Ulrika arbetar 50 procent
med ridsjukgymnastik runt om på olika platser för
Region Skåne, resterande genom egen firma.
- Verksamheten har byggts på och utvecklats efterhand men jag har skyndat långsamt, dels för att vi
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under tiden fått tre barn dels för att jag varit noga
med att hålla en hög kvalitetsnivå. Jag förhastar mig
inte eller låter något bli slarvigt.

Ulrika satsar mycket på en nära, familjär och varm
upplevelse för gästerna, vilka dessa än är. Detta
kommer hon aldrig att tumma på hur mycket hon
än utvecklar verksamheten menar hon. Och redan
nästa år kommer det att hända en hel del. Ulrika ska
satsa mer på marknadsföring, slutföra utbyggnaden, komplettera med vedeldad bastu och badtunna.

Gården och kringutrymmena är handikappanpassade vilket också har krävt en del extra planering.
- Detta är en gård för alla. Till och med hönsgården
är specialbyggd för att även rullstolsburna ska
kunna ta sig in och plocka äggen, skrattar Ulrika.
Egentligen kan man säga att Söderåsens Forsgård
har två ben att stå på. Det ena är ridsjukgymnastik
och verksamhet riktad mot funktionshindrade i form
av t.ex. läger eller turridning. Det andra är konferenser. Läget, naturen, faciliteterna och möjligheterna
gör Söderåsens Forsgård perfekt för företagare
som behöver komma ifrån kontorslokalerna och har
som sådan blivit populär trots att Ulrika än så länge
inte gått ut med någon direkt marknadsföring.
- Företag har kommit hit, varit nöjda och tipsat
andra, bättre betyg kan man inte få!
Huvudbyggnaden för verksamheten håller för tillfället på att byggas ut för att kunna ta emot fler gäster,
i dag finns 30 sovplatser. Från allrummet på bottenvåningen blickar man ut genom stora panoramafönster mot fyra dammar med skogen som en jalusi i bakgrunden. I dammarna kan gästerna både
bada och fiska och en bro leder ut till en liten ö med
eldstad för grillning. Är vädret för kallt kan man ge
sig in i den finska grillkåtan och grilla där. Utöver
detta finns möjligheter att finslipa sina golfslag,
femkampa eller följa någon av vandrings- och ridslingorna alldeles intill. Här finns bl.a. "sinnenas
slinga" med stimulering för alla våra sinnen och en
ridslinga som tar ryttare och häst fram genom en
bäck.
- Till Söderåsens Forsgård kommer man för att hitta
på en massa eller inte hitta på något alls, oavsett vilket utgör naturen basen för välbefinnandet.
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- Jag har också börjat titta närmare på möjligheten
att anställa någon medarbetare- vilket är ett måste
då tiden inte räcker till för alla delprojekt annars,
skrattar hon och berättar att hon också tar emot
gäster enligt konceptet Bo på lantgård, anordnar
lägerverksamhet för barn och turridning även för
icke funktionshindrade samt håller i utbildningar
inom bland annat ridsjukgymnastik. Man kan ju inte
låta bli att undra var hon får sin drivkraft ifrån?
- Mina föräldrar är likadana, så det är säkert därifrån jag fått det. Jag tror att det ligger i ens personlighet, man har nog vissa drag som gör att man driver igenom sådana här företagsidéer. När man
sedan ser att människor blir nöjda och får ut något
av upplevelsen, ja, då finns det liksom inga hinder i
vägen. Söderåsen är dessutom en utmärkt plattform för den här typen av verksamheter som har sin
grund i naturupplevelser och avskildhet.
Läs mer på www.soderasensforsgard.se

En av Mentor evas deltagare gav sig i somras
ut på en ett år lång segling runt om i världen
med sin familj. Läs hennes blogg på
www.dreamalive.se
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