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Med 2019 färskt i minnet känns det som 
att mycket av nyhetsrapporteringen har 
handlat om kriser. Konflikter i världen och 

larmrapporter om vår påverkan på klimatet. Sam
tidigt lyser ett hopp igenom de mörka rubrikerna. 
Människor som tillsammans har en enorm drivkraft 
att skapa förändring. Som ordförande i Coompani
on Göteborgsregionen är jag glad över att vi säkert 
har varit med och startat några av de företag och 
kooperativ som kommer att hitta lösningar på de 
utmaningar som vi står inför.

Något annat som är glädjande är att vi har lyckats 
vända ett negativt resultat 2018 till ett positivt för 
2019. Det har varit en utmaning för medarbetarna 
som gjort ett riktigt bra jobb.

Under året har stadsdelen runt vårt nya hem 
Yesbox utvecklas ytterligare. Med nya bostäder, 
matställen, resecentrum och promenadstråk vid 
åkanten kommer det framöver att bli ännu mer liv 
och rörelse i stadens nygamla entreprenörskvarter.

Även om många tidigare talat om hållbarhet så 
var 2019 definitivt året då allt fler av regionens 
företagsfrämjande aktörer tog steget och började 
profilera sig i den riktningen. För oss är det såklart 
en självklarhet och vi behåller vår tydliga inriktning 
på kooperativt, demokratiskt, hållbart och socialt 
företagande. Det har vi haft som kärna i över 30 år.

Det är tacksamt att vi fortsätter ha ett nära och 
bra samarbete med våra myndigheter, som t.ex.
Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Inte 
minst inom våra gemensamma projekt, men också 
aktiviteter som Stora Sociala Företagsdagen.

Jag tyckte personligen att det var roligt att få 
 sitta med i juryn för vårt pris Nyttigaste Affären i år 
igen. Det är viktigt att vi uppmärksammar duktiga 
entreprenörer för att inspirera andra till att tänka 
samhällsnytta redan redan från start.

Vi ser att våra företagstjänster fortsätter att vara 
efterfrågade och jag hoppas och tror 

att de kan vara till stor nytta för 
våra medlemmar. Vi ska fortsätta 
att värna om sina medlemmar, 
lyssna på deras behov, stötta 
dem i tuffa tider och glädjas 
med dem när det går bra.

Det är trots allt både lättare 
och roligare tillsammans.

Lars Göran Andersson
Ordförande Coompanion 
Göteborgs regionen och 
vd på HSB Göteborg

Ett hoppfullt 2019
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personer har fått 
information.

personer har fått 
utbildning.

personer har fått 
rådgivning

nya företag har bildats 
med vår hjälp.

företag har fått  
företagsutveckling

Våra medlemmar • Nyttigaste Affären  
Stora Sociala Företagsdagen • Projekt  
Ekonomi • Vår styrelse • Bygg & bo  
Yesbox • Årets kooperativ och mycket mer!

År 2019 i siffror
Coompanion Göteborgsregionen har som främsta 
uppdrag att stötta kooperativ och människor som 
vill starta företag tillsammans. Det gör vi genom 
rådgivning, information och utbildning.

Läs mer



 Arbetskooperativet Solidaritet ABIS
 Assaredsskolan
 Ateljé Trädet
 Avspänt
 Beatebergs hunddagis
 BIG/Kornet kooperativ hyresrätt
 Brewhouse
 Café Luckan ekonomisk förening
 Clownkul på sjukhus
 Coop Väst
 Culture Clinic
 Cum Pane ekologisk bakverkstad
 Dansbyrån i Göteborg
 Danscentrum Väst
 Ekobanken Medlemsbank
 Ekokompaniet i Göteborg
 Eriksbo kooperativa förening
 Faktum i Göteborg
 Filmbryggan
 Folksam
 Forum SKILL
 Fritidsklubben Diamanten
 Författarcentrum Väst
 Födelsehusets Barnmorskor
 Föreningen Folkets Bio i Göteborg
 Föreningen Folkets Hus i Göteborg
 Föräldrakooperativet Vildrosen
 Getaware/Camino magasin
 GF Sak 
 Gnutiken
 Greta Ekonomisk förening
 Grimbo bilvård
 GrönaSak
 Gudagott
 Gynekolog- och barnmorske- 

 mottagningen Fröja
 Göteborgs Artist Center
 Göteborgs Bildverkstad
 Göteborgs Bilkooperativ

 Göteborgs Smartest Travel
 Göteborgs Universitet, institutionen  

 för arbetsvetenskap
 HSB Göteborg
 HSB Mölndal
 Infoglob Ekonomisk förening
 International Akito Company
 Kajskjul 46
 Karins Döttrar
 Karriär-Kraft
 Kollektivhusetföreningen Trädet
 Konstnärscentrum Väst
 Konstnärernas Kollektivverkstad 

i Göteborg
 Kooperativet Beth-Nahrin
 Kreativ Fritid
 Kvinnohuset Kassandra
 Kulladalens montessoriförskola
 Kulturkaféet på Kviberg
 LaSSe Brukarstödcentrum
 Le Mat B&B
 Lerverk galleri och butik
 Lindens Trädgårdar
 Livförsäkringsbolaget Skandia
 Lärjeåns Kök & Trädgårdar
 Martinaskolan
 Mashallahgruppen
 Maskrosbarn
 Melica konsulter
 Mobilitetscenter i Göteborg
 MR-piloterna
 Multikult ekonomisk förening
 Musikcentrum Väst
 Mångkulturella Finska Folk- 

 högskolan
 Nääs Art & Kraft Konsthantverk
 OK Västra Sverige
 O.L.G.A
 Pling transport

 Reningsborg
 Riksbyggen Väst
 Rio Göteborg Natur- och  

 kulturkooperativ
 Sentient Sweden
 Skyddsvärnet i Göteborg
 Stadskupan
 Stiftelsen för kooperativt  

 nyföretagande
 Svenska För Alla
 TCD Gbg/Säve
 Tidskriftsverkstaden i Väst
 Tidsverkstaden
 Vägen ut! Bygg & Snickeri
 Vägen ut! kooperativen
 Världens Blomma
 Västsvensk Byggkonst 
 Yalla Hjällbo
 Ängås Trädgård

Medarbetare
 Ali Tabrizi
 Björn Granat
 Diana Ghinea
 Ebba Westerberg
 Eva Ternegren
 Ingela Åkesson
 Jan Svensson
 Joachim Keim
 Louise Edqvist Lendefors
 Naana Rench
 Petra Ivarsson
 Pär Olofsson
 Sara Isaksson
 Sven Bartilsson

Varför ska man vara medlem?
Genom medlemskapet får föreningen tillgång till ett stort nätverk, bland annat 
anordnas mingel för medlemmarna två gånger om året. Medlemmar får rabatt 
på våra företagstjänster, deltar för halva priset på våra kurser och vi försöker 
driva minst ett projekt som gynnar medlemmarnas utveckling varje år.

Bli medlem på coompanion.se/gbg

2019 hade Coompanion Göteborgsregionen 91 medlemsorganisationer och 14 
anställda som medlemmar i den ekonomiska föreningen.

Möt våra medlemmar

?



FÖRETAGSTJÄNSTER Vi tycker att det är fantas
tiskt roligt att se hur många som gett oss förtro
endet att hantera redovisning. Vi hade hela 26 
redovisningskunder totalt under 2019, varav 12 
kom som nya under året.

COOMPANION Vi är tacksamma för att vi har 
en duktig och engagerad styrelse i Coompanion 
Göteborgsregionen! Så här såg den ut år 2019:

Lars Göran Andersson, HSB Göteborg
 (ordförande)
Anna Karin Norrman, personligt mandat 
Maria Bofeldt, Skandia
Pernilla Svebo, Vägen ut! kooperativen
Sara Taub Mkelle, Assaredskolan
Marianne Wadefalk, Riksbyggen
Eva-Lena Albihn, Business Region Göteborg
Diana Ghinea, Coompanion Göteborgsregionen
Joachim Keim, Coompanion Göteborgsregionen

35%     projektbidrag 

35%   uppdrag kooperativt företagande

30%     företagstjänster

PRIS Föreningen Musikens Hus startades 1992 
med ambition att utveckla verksamheten i huset 
för kulturlivet i Göteborg och Västsverige.

– Det har varit en lång, tuff och kul resa. Det 
här känns jättekul att bli uppmärksammad på 
det här sättet, sa Erik Ridderstolpe från Musi
kens Hus när han tog emot priset.

Utmärkelsen ”Årets Kooperativ” delas årligen 
ut till ett kooperativ i Göteborgsregionen som 
utmärkt sig med avseende på medlemsnytta och 
kooperativa värden, såsom ekonomisk framgång, 
stabilitet, utveckling och samhällshänsyn.

“Årets kooperativ i Göteborg är en föregånga
re i sin bransch som på ett innovativt och trovär
digt sätt utvecklat sin verksamhet under en lång 
tid och i samklang med hur omvärlden föränd
ras”, skrev juryn i sin motivering.

Många fler kunder 
på ekonomisidan

Lär känna styrelsen!

Hur finansierade vi 
verksamheten 2019?

Musikens Hus blev 
årets kooperativ

Erik Ridderstolpe från Musikens Hus tog emot 
priset vid Coompanion Göteborgsregionens års-
stämma 2019.



NYTTIGASTE AFFÄREN 2019 års vinnare av priset 
Nyttigaste Affären var SKRYTA slow design och  
Ergon, en del av Göteborgs Stadsmission.

Priset delades ut på CSR Forum den 5 november, 
av förra årets vinnare Volvo Cars, som representera
des av Hanna Fager.

SKRYTA skapar och säljer designlampor av textilt 
spillmaterial, som lyser upp allt från restauranger 
på stora internationella hotell till kontorslokaler hos 
svenska myndigheter.

Ergon, som är en del av Göteborgs Stadsmission, 
tillverkar lamporna på uppdrag i sin arbetstränings
verksamhet. På så sätt får människor som står långt 
från arbetsmarknaden chansen att bygga upp sin 
förmåga och återfå en plats i arbetslivet.

Lysande samarbete var 
årets nyttigaste affär

Nominera nästa års pristagare på nyttigasteaffaren.se

SKRYTA slow design och Ergon tog 
emot priset på CSR Forum.

Priset delas 
ut tillsammans 

med HSB Göteborg 
& Tillväxtverket!

https://youtu.be/zysJ4ynnbIk
https://youtu.be/zysJ4ynnbIk


HOME OF ENTREPRENEURS Nu är det ganska 
exakt två år sedan vi flyttade till vårt nya hem på 
Yesbox, Göteborgs nya och bästa mötesplats för 
entreprenörer. Vi trivs riktigt bra!

Varje vecka får vi besök av entreprenörer som 
vill ha hjälp att starta eller driva företag till
sammans. Varje onsdag kör vi vår uppskattade 
drop-in-rådgivning och varannan månad deltar 
150-200 personer i Starta Företagsdagen, där 
alla vi företagsfrämjande aktörer samlas för att 
informera och svara på frågor.

För andra året i rad tog vi täten och arrangerade 
julmarknad tillsammans med de andra aktörerna 
på Yesbox – och bjöd kostnadsfritt in entrepre
nörer som vi haft i rådgivning att sälja sina varor. 

Så många människor besökte Yesbox under år 
2019. Det är fantastiskt roligt och en liten ökning 
från året innan. Tillsammans skapar vi ett riktigt 
levande entreprenörskvarter i Gamlestan och bli 
mer tillgängliga för alla som vill starta och driva 
företag i Göteborgsregionen.

22 990 
besökare!

SAMARBETE I december undertecknade vi en 
intentionsöverenskommelse tillsammans med 
Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad och Hela 
Sverige Ska Leva Göteborgs regionen för att 
 fortsätta utveckla de nätverk och samarbeten 
som vi inledde under projektet Stadslandet.

Tillsammans ska vi stödja utveckling av lokala 
mötesplatser, nätverk och utvecklingsgrupper. 
Till att börja med kallar vi nätverket för Hållbara 
Medskapande Lokalsamhällen, eftersom vi tror 
att medskapande är en viktig grundsten för lokal 
ekonomisk utveckling.

EVENT Under 2019 arrangerade vi två välbesök
ta nätverksträffar för hästnäringen på uppdrag 
av Hästnäringens Nationella Stiftelse i samver
kan med bl.a. LRF Häst, Hushållningssällskapet 
Sjuhärad, Hästföretagarna i Göteborgsregionen, 
Göteborg och Bohusläns Ridsportsförbund.

Hästnäringen skapar  arbetstillfällen och stora 
samhällsekonomiska effekter eftesom omsätt
ningen uppgår till 31,3 miljarder kronor,  nästan 
lika stor omsättning som COOP Sverige.

Totalt ger branschen jobb åt så mycket som 
16 900 personer, men inklusive olika kringsysslor 
skapar det så mycket som 38 000 anställningar.

Ännu ett riktigt 
bra år på Yesbox!

Vilken julmarknad!

Tillsammans för 
hållbara samhällen

Nya samarbeten 
inom hästnäringen



EVENEMANG Stora Sociala Företagsdagen är 
Coompanions mötesplats för alla människor som 
är intresserade av socialt företagande och sociala 
innovationer. Tack till alla deltagare, utställare och 
medverkande på 2019 års konferens som vi höll på 
Världskulturmuseet i Göteborg.

Det var sjunde året i rad som Coompanion arrang
erade konferensen – tillsammans med Tillväxtverket, 
Västra Götalandsregionen, SKOOPI, HSB Göteborg, 
Region Halland, Region Jönköpings län, Göteborgs 
stad och CSR Västsverige.

Stora Sociala Företagsdagen
– en viktig mötesplats

deltagare från hela landet

utställare från sociala företag, 
myndigheter och organisationer

talare på stora scenen

parallella seminarier

330 Save the date!
6 oktober – Folkets Hus

Inför Stora Sociala Företagsdagen 2020 har vi 
lyssnat in all feedback från förra året och satt 
ihop ett riktigt bra konferensprogram med 
våra partners.

Save the date! Precis som vanligt presenterar 
vi program, biljetter och ännu fler detaljer på 
socialaforetagsdagen.se.

24

18

8

Tack för 2019!



Vad är egentligen en byggemenskap? Vad 
är bästa lösningen om man vill bo tillsam-
mans? Och hur kan Coompanion hjälpa 
till? Vi ställer några frågor till vår kollega 
Ingrid Westerfors.
Varför är bygg- och bogemenskaper en möjlig lös-
ning för utmaningar när det gäller bostadsförsörj-
ningen i samhället?

— Byggemenskaper påverkar hur, av och för vem 
och vad som byggs. Vi behöver fler bostäder men vi 
behöver också trivas och må bra, och bo på ett sätt 
som är hållbart. Genom att bygga tillsammans kan 
man forma sitt boende, ställa miljökrav på materi
al, påverka ytor och funktioner och skapa kvaliteter 
som är svåra att hitta annars. Byggemenskap eller 
bogemenskap i samarbete med kommun eller privat 
aktör kan  också vara ett alternativ för grupper som 
har särskilt svårt att hitta bostäder som passar dem.

Vad är bästa tipset för grupper som vill bygga en 
bostad tillsammans och sedan bo där?

— Börja med en studiecirkel och ta reda på hur 
andra gjort! Bilda en förening så snart gruppen har 
börjat ta form. En ekonomisk förening är bra om 
gruppen vill bli byggemenskap. Då kan lägenheter 
senare upplåtas som hyresrätter eller så kan för
eningen bli en kooperativ hyresrättsförening eller 
bostadsrättsförening. Under 2020 kan ekonomis
ka föreningar dessutom söka startbidrag för bygg
gemenskaper hos Boverket.

Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren?
— Att människor bygger eller bor tillsammans är 

egentligen inte nytt. Formen byggemenskaper, att 
en grupp människor själva låter planera och uppföra 
den byggnad de senare bor i, är dock inte så vanlig i 
Sverige än. I Tyskland är byggemenskaper en vanlig 
form och stadsplanerare ser det som ett sätt att öka 
social och miljömässig hållbarhet i staden. I Sverige 
har kommuner börjat anpassa och rikta markanvis
ningar till bo och byggemenskaper, där var Göte
borgs stad tidiga. Men många grupper har stött på 
hinder, bland annat utmaningar kring finansiering
en.  På Coompanion ser vi att intresset finns och 
antalet grupper ökar men stödstrukturen behöver 
stärkas och finansieringen underlättas.

Hur kan Coompanion hjälpa till?
— Vi vet att människor kan skapa fantastiska sa

ker när de gör det tillsammans. Vi kan stödja bygg 
och bogemenskaper med vägledning kring hur de 
kan komma igång och forma gruppen, vilka fören
ingsformer och upplåtelseformer som finns eller 
hur man skriver stadgar och medlemsavtal. Genom 
Vinnovaprojektet Divercity har vi också börjat 
ta fram guider och mallar som ska underlätta för 
grupperna. Vi kan också ge tips 
på andra aktörer som kan 
ge stöd, tex Föreningen 
för byggemenskaper och 
Kollektivhus Nu.

Bygga och bo

Mer info,  
guider & mallar på

divercity.se
coompanion.se

tillsammans



Våra projekt

En byggemenskap är en grupp människor som tillsammans 
planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. I 
projektet DIVERCITY samverkar 19 organisationer med att 
bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Finansiär: Vinnova

Med vårt nya utbytesprojekt vill vi skapa nya möjligheter för unga mig
ranter och flyktingar att starta och driva företag. Det gör vi genom att 
dela erfarenheter tillsammans med partners i Italien, Spanien, Grek
land, Belgien, Frankrike och Tyskland.
Finansiär: Erasmus+ Key Action 2

Vi arbetar tillsammans med ett stort partnerskap för att utveckla delningseko
nomin, i testbäddar där kompetens, branscher, problemägare och användare 
möts för att utveckla framtida lösningar snabbare.  I Göteborg stöttar vi flera 
initiativ, såsom Leksaksbiblioteket, och i stadsutvecklingen av nya Masthugg
skajen är ambitionen att minska konsumtion genom ökad delning. De andra 
svenska storstäderna och Umeå deltar i projektet. Finansiär: Vinnova

Med sitt läge mellan stad och landsbygd kan Göteborgs norra 
stadsdelar ses som framtidsområden för innovativ stadsutveckling. 
I Stadslandet möts stad och land i innovation och affärsutveckling 
kring livsmedel, turism, logistik och gröna näringar. Läs mer hur vi 
tar det här viktiga arbetet vidare på sidan 6.
Finansiär: Europeiska unionens regionala utvecklingsfond

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och våra Coompanion
kollegor i regionen ska vi öka den sociala hållbarheten i regionen genom 
mer sociala innovationer och fler företag. Projektet ska vidga företagens 
marknad genom riktad upphandling, ge dem verktyg för att öka försälj
ningen och utveckla ett ekosystem för social innovation. KRAFT är ett 
av Tillväxtverkets 17 regionala projekt, en del av regeringens strategi för 
socialt företagande.  Finansiär: Tillväxtverket

Divercity

Express

Sharing Cities Sweden

Stadslandet

KRAFT: Kraftfullt ekosystem för 
sociala företag i Västra Götaland

Varför ska vi driva projekt?
Vi vill stärka kooperativen och de sociala företagens roll i 
vår region. Därför arbetar vi med flera projekt i Göteborgs-
regionen, tillsammans med andra företag, myndigheter 
och övriga partners.

– Vi använder projekten för att driva utvecklingsfrågor, 
testa nya idéer och vässa vår kompetens. Vi får ny kunskap 
som vi kan ta med oss in i vår rådgivning och vi kan erbjuda 

ännu fler tjänster, säger Diana Ghinea, utvecklingsstrateg 
på Coompanion Göteborgsregionen.

Att samarbeta i projekt är också en del av Coompanions 
omvärldsbevakning, eftersom vi har partner i andra delar 
av landet och även internationellt.

– Våra medlemmar har nytta av det eftersom vi kan testa 
nya saker med projektfinansiering, och vi har till exempel 
kunnat ge dem kostnadsfria utbildningar på det sättet.

Läs mer om våra projekt på coompanion.se/gbg
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