Klirr i kassan för
unga företagare
Cooköarna
har
Caroline
Kummelstedt satt upp nästa
mål:
"I höst börjar jag på eko
nomiprogrammet på Han
dels i Stockholm. Innan dess
ska jag gå en sommarkurs
i kläddesign i Milano. För
hoppningen är även att jag
ska få möjlighet att föreläsa
om min bok."

I 29 år har finansmannen Anders Wall firat
sin födelsedag med att belöna unga entrepre
nörer med stipendier värda hundratusentals
lcronor. I dag är det dags igen.
"I år harvi en sällsynt intressant skara
människor", säger Anders Wall.
Ända sedan Anders Wall fyll
de 50år19 81har unga entre
prenörer, forskare och musi
ker mellan18 och 30 år mot
tagit stipendier från affärs
mannens stiftelse.
"Det var många som tyck
te att jag skulle ha en massa
presenter. Men då tyckte jag
det här var en bättre present'',
säger han.
Sedan tarten för 29 år
edan har
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delat på ·��
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dier på 75 000 kronor till
150 000kronor.
"Visst är det en väsentlig
summa. Men den stora vins
ten är nog det nätverk som
·

'

DiJ FAKTA
Wal sti

Egna t-shirts

VÄXER. 27-årige Joakim
Gustafsson har på sex år

• CarolineKummelstedt.
Helsingborg.100 000 kronor.

• Joakim Gustafsson. Ed,
100 000 kronor.

• Tomas Klingström, Gävle,
150 000 kronor.

• Luthando Qave, Sydafrika,
100 000 kronor.

• Emil Jonason, Saltsjöba·
den, 100 000 kronor.

• Anneli Lindfors, Hägersten.
100 000 kronor.

• Vivianne Holmberg, Bjär
num, 100 000 kronor.

• Fredrik Hagenius, Nykö
ping, 150 000 kronor.

• Philip Hafstad,
Are,100 000 kronor.

• Filip Winter, Helsingfors,
125 000 kronor.

• Karolis Jasinskas, Vilnius,

Vårdar skogen

byggt upp ett skogsvårds

Även dalsländska Ed har en
representant bland årets
pristagare. Med motivering
en "för att i unga år ha byggt
upp ett av landets största och
mest seriösa skogsvårdsföre
tag" får 27-årige Joakim Gus
tafsson ta emot 100 000 kro- .
nor.
Som 21-åring startade den
förre detta elitskidåkaren ett
från början var

företag med ett fyrtiotal
anställda.

Å.fets yngsta pristagare är
den 19-åriga Caroline Kum
melstedt från Helsingborg.
För kollektionen "Love to
men'', där hon under gymna
sietiden har designat orga
nisk'i: producerade t-shirts
- · � �ta e o:: :oo 000
:t:'
---ta_,,-::: klan-, säger ho n.
Med en bok om entrepre
nörskap under produktion
och ett nyligen avslutat pro
ef å
jek'i: som re tauran

.=:s-a·ga ne Kummelstedt har des i g
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nat t-shirts under gymnasie
tiden.
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75 000 kronor.

stipendiaterna får tillgång
till. Förhoppningsvis öppnar
det många dörrar", säger An
ders Wall.
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"Fast på grund av sjukdom
var jag tvungen att sluta åka.
Sedan hamnade jag inom
_koa-vård ran ben efter
; - fu:- oc� farfar ;;a e

-. : �c.:
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mannen Anders
Wall delar ut

Omsätter 25 Mkr

stipendier

Han döpte sitt företag till
Svensk skogsservice och bör
jade sin resa uppåt. Sex år
senare har den före detta en
skilda firman expanderat till
ett fyrtiotal anställda och cir
ka 25 miljoner kronor i om
sättning.
Anders Wall märker en
tydlig trend bland årets sti
pendiater.
"För första gången har
pristagarna även riktat in
sig på socialt ansvarsta
gande. Och det är fantas
tiskt kul",säger Anders
Wall.

för 29:e året.
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