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DEN FØDTE GRÜNDER
For Øyvind Johnsen er noe av det viktigste i livet å kna en idé helt
til den blir gjennomførbar! En gründer må tåle å stå i stormen selv
om ting kan ta lang tid.

Kom til oss
med din idé!

Med sterk tilknytning til generasjonseiendommen på Bøen i Vanse har det
vært naturlig for Øyvind å jobbe i området. Han beskriver seg selv som en
kreativ kar, og han går gjerne i fem møter for mye hvis det kan hjelpe hans
idéer å bli realisert. Med sin kunnskap innen marine næringer har han bidratt
til stor verdiskapning i Farsund og på Lista.

Hvor henter en idérik mann sin inspirasjon?

Jeg ønsker å skape verdi. Uavhengig av plassering ønsker jeg å samarbeide
med folk som har den riktige kompetansen for mitt prosjekt, samtidig som de
har ambisjoner på mine vegne. For å møte slike mennesker må jeg oppsøke
folk som ser ting annerledes enn meg selv. Først da får jeg nødvendig perspektiv og motivasjon til å fortsette med det jeg driver med!

På hvilken måte har du benyttet deg av lokal tilrettelegging?
Erkegründer Øyvind Johnsen er,
i tillegg til å være «Technical
Director» i CoreMarine, en veldig
hyggelig mann med røtter godt
plantet i Vanse. Vi spurte ham
hva som skal til for å få en idé til
å bli en lønnsom bedrift.

Jeg har vært involvert i alt fra Farsund 365 og Lister Nyskaping, til Innovasjon
Norge, Innoventus Sør og det kommunale apparatet. Det kan være tidkrevende,
men virkemiddelapparatet er det helt nødvendig å spille på lag med! Når det
er snakk om etablering er det helt klart en fordel å ha kapital i bunn, men våg
og snakke med folk som er spesialisert på nettopp det du ikke er spesialisert
på – og la ting skje!

Hva er ditt heteste tips til en gründerspire? 

Vær utholden, og ikke mist motet underveis! Først når du er i mål vil du merke
hvor godt det kjennes å realisere ditt prosjekt.

Listerfondet
Farsund 365 er med på å tilrettelegge for at gode idéer
skal få gode vekstvilkår!
Ta kontakt med næringssjef
Patricia Hartmann hvis du
leker med tanken på at en
idé skal bli ditt levebrød.
Hun hjelper deg i gang!

Sikt alltid mot månen
- selv om du bommer,
lander du blandt stjernene!
e: patricia@farsund365.no
m: +47 900 83 555

Kurshøsten 2017
Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling i
regionen. Tilskudd til nyskaping
har prioritet. Les mer om støtteordningen på lister.no.

”

Det krever mot, tålmodighet, kompetanse og ureddhet å starte sin egen
bedrift - det å være med på å styrke
disse kvalitetene gir meg energi!
Christiane Skage, Lister Nyskaping
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