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Sören Aldén på Aldéns Allservice AB är Årets Nyföretagare i Motala Vadstena 2015
Styrelsen i Nyföretagarcentrum Motala Vadstena har utsett Sören Aldén på Aldéns Allservice
till Årets Nyföretagare i Motala Vadstena 2015.
Sören Aldén är född 1960 och startade företag i samband med att det företag han var
anställd på lade ner sin verksamhet i Vadstena. Under sin anställning hade Sören utfört
arbete åt ett antal företag och efter ett par dagars betänktetid bestämde han sig för att
kontakta dem för att se om de var intresserade av ett fortsatt samarbete om han startade
eget. Alla ville att han skulle jobba åt dem framöver i sitt planerade företag och därmed var
det avgjort. Sören blev egen företagare. Sörens Affärsmodellen i Aldéns Alltjänst bygger på
att i samverkan med andra företagare erbjuda tjänster till kunder i Vadstena, men även i
andra delar av länet. Sören är den som står för mycket av kundkontakterna och han är också
den som håller ihop och projektleder varje enskilt jobb. Inget jobb är för litet eller stort och
i o m det nätverk Aldén Allservice byggt upp med kompetenta och duktiga yrkesmän kan
företaget lösa det mesta åt sina kunder.
www: aldensallservice.se

Motivering
Sören Aldén är en lagspelande entreprenör med tydliga mål och en stark drivkraft som byggt
upp sin verksamhet utifrån samverkan med andra företagare. Med kunden i fokus och
varumärket Aldéns Allservice i centrum har Sören etablerat sitt företag på marknaden och
blivit en efterfrågad leverantör både i och utanför Vadstena. Det framgångsrika konceptet
bygger på Sörens vilja att samverka och att se till mer än det egna företagets
vinstmaximering. Avgörande för företagets framgång är också Sörens goda förmåga att axla
rollen som spindeln i nätet.

För mer information kontakta:
Kristin Ericsson, Verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Västra Östergötland,
0703-39 15 57, kristin.ericsson@nyforetagarcentrum.se
Sören Aldén, Aldéns Allservice
070 – 640 53 20, soren@aldensallservice.se

