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Dersom du er lei av 
sjefen og ønsker å starte 
din egen bedrift bør du 
avtale et møte med Tone 
Ulstein. Hun søker etter 
gründere på Askøy. 

Hver mandag fra klokken 09.00-16.00 
er hun å finne hos Consis på Kleppestø 
senter. Her gir Tone Ulstein råd og vei-
ledning til gründere. 

Idealgründere
En gründer er en person som starter 
opp et foretak. Personen kjennetegnes 
gjerne av stor kreativitet, arbeidskapa-
sitet og entusiasme. 

-Vi leter etter idealgründere. 
Gründere som vil litt mer enn de al-
ler fleste, og som når sine mål, sier 
daglig leder i Consis Bergen Vekst og 
Utvikling, Tone Ulstein.

I følge Ulstein er en idealgründer noe 
en har i seg, noe en kan få hjelp til å få 
frem.  

-Jeg tror det ligger i genene. Norske 
forskere tror ikke det finnes noe 
gründergen, men amerikanske for-
skere derimot har tro på det. Vi ønsker 
rett og slett å sparke folk litt i gang, sier 
Ulstein. 

Askøygründer
Tom Eriksen fra Askøy har startet sin 
egen kursvirksomhet, Eriksen Kurs.  
Han holder kurs om arbeidsmiljø og 
inneklima. 

-Jeg hjelper til med å få etablert et 
godt arbeidsmiljø i form av rådgiving 
og kurs, sier han.

Eriksen reiser landet rundt og holder 

kurs. Og det er ikke nok timer i døgnet 
for den arbeidsomme karen.  

-Det er mer enn nok å gjøre og en ar-
beidsuke på 37,5 timer er et fremmed-
ord for meg, sier han. 

Han startet for seg selv i juni i år etter 
å ha jobbet 22 år i samme bedrift.  

-Det tøffeste var usikkerheten med 
tanke på lønn og familie, men jeg an-
grer ikke et sekund på at jeg startet for 
meg selv, sier Eriksen.  

Mange medlemmer
1. desember i år passerte Bergens nye 
gründerforum, Ulstein Gründerforum, 
144 medlemmer. Ni av disse er fra 
Askøy.  Forumet er en del av Consis 
Bergen Vekst og Utvikling AS som er et 
bedriftsrådgivningsselskap for grün-
dere. 

-Hvis man finner et område man er 
god på og klarer å videreutvikle det, 
er det et godt grunnlag for å starte en 
bedrift. Vi prøver å få vist at vårt regn-
skapskontor ikke bare er tørre tall og 
regnskap, sier daglig leder for Consis 
Bergen AS, Dagfinn Søvik.

Askøy - et vekstområde
Tone Ulstein er fornøyd med at grün-
derforumet nærmer seg 150 medlem-
mer. 

-Ved at Askøybroen nå er bomfri, tror 
vi det vil etableres flere gründerbedrif-
ter her. Vi tilbyr en gratis rådgivings-
time til de som har vurdert å starte 
sin egen bedrift. På den måten kan 
vi bidra til at det settes i gang mange 
spennende prosjekter her på øyen, sier 
Ulstein. 

Tom-Stian Karlsen
tom-stian@askoyv.no

Søker 
gründere

GRÜNDERFORUM: Tone Ulstein i Consis gir råd og veiledning til gründere. Tom Eriksen (t.v) 
har allerede hatt stor suksess med å starte sin egne bedrift.  (FOTO: Tom-Stian Karlsen)


