ALMI Företagspartner Uppsala AB har till

” Årets kvinnliga företagare i Uppsala län 2004”
utsett

Eva Löwling Helmerskog,
Uppsala Montessor iskola AB

ALMIs vision är att genom aktivt partnerskap med befintliga och blivande företagare
skapa flera nya och växande företag och därmed bidra till ett mer dynamiskt näringsliv i Uppsala län.
En viktig del av vår verksamhet är speciella aktiviteter för kvinnliga företagare. Värdet av inspirerande
förebilder kan inte nog uppskattas. ALMI Uppsala har därför instiftat priset ÅRETS KVINNLIGA
FÖRETAGARE I UPPSALA LÄN med syftet att just lyfta fram dessa förebilder.

Priset delas ut för elfte året i rad och går i år till Eva Löwling Helmer skog, som äger och driver
företaget Uppsala Montessor iskola AB i Uppsala. Uppsala Montessoriskola drivs enligt läkaren
Maria Montessoris (18701952) principer som går ut på att varje individ kan lära sig själv och att
inlärningen går fortare om den anpassas till det utvecklingsstadium som barnet befinner sig i.
Företaget startades 1994 och har idag 35 anställda inkl Eva med en omsättning på 12 miljoner för hela
koncernen. (Förskola och skola)
Juryn består av Bengt Carlsson, ordförande i ALMI Företagspartner Uppsala AB, Krister Lundberg,
vd d:o, Susanne Dammert, konsult d:o, och Fredrik Alpin, regionchef Företagarnas Riksorganisation.
Juryns beslut är enhälligt och motiveringen lyder:

” Eva Löwling Helmerskog har mycket målmedvetet startat, byggt upp och
vidareutvecklat verksamheten vid Uppsala Montessoriskola. Inom Montessori
tas stor hänsyn till barnens behov och pedagogiken bygger på att låta barnen
lära sig själva med stöd och stimulans från läraren. Eva har skapat ett företag
av hög kvalitet med en kunnig och omtänksam personal vilket har givit goda
resultat inom en utsatt bransch. Evas ledarskap präglas av fasthet, beslutsamhet
och förmåga att övervinna motgångar förenat med lyhördhet och genuin
tro på den enskilda individen. Detta gör henne till en utomordentlig förebild för
2000talets kvinnliga företagare.”

Priset delas ut tisdagen den 31 augusti 2004.

