Referens
Jag lämnar villigt och glatt, och med stor respekt, referens
för Magdalena Lagerström, Alingsås, nominerad till
Beautiful Business Award / Årets Företagerska 2013.
Jag har känt Magdalena sedan tidigt 80-tal då jag hade
Magdalena som elev (jag arbetade som högstadielärare i
mitt tidiga arbetsliv). Som chefredaktör för AlingsåsKuriren
har jag följt Magdalenas arbete som företagare sedan
2001, och imponerats av hennes engagemang, kreativitet
och initiativförmåga. Eller för att använda Magdalenas egna
ord; ”är man på så är man på”.
Jag minns också hennes vånda inför försäljningen av
livsverket Smultronstället, en barnklädesbutik, som hon
startade när hon var 23 och drev i 14 år. Med styrka, insikt
och målmedvetenhet tog hon sig fram till det som idag är
hennes företag, Shriyoga i Alingsås AB. Jag har lyssnat till
hennes engagerade beskrivning av coachning, deltagit i
hennes yogakurser (om än motvilligt, men hon lyckades få
mig att tycka om det också) och intervjuat henne vid ett
otal tillfällen. Få företagare, och jag gör ingen skillnad på
kön i mina bedömningar eller värderingar, har en
utgångspunkt i människans välbefinnande, och sätter
detta före sitt eget företagande, som Magdalena.
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Jag läste på Beautiful Business Awards hemsidan att
Syftet med Beautiful Business Award är att lyfta fram
inspirerande företagarkvinnor som förebilder och som
driver sina företag på ett hållbart och nytänkande sätt.
Jag tycker Magdalenas företag handlar om hållbarhet på
ett sätt som vi ofta glömmer av i vår stressiga vardag.
Hon tar hand om människor och vill att de ska må bra.
Nytänkande har hon alltid varit i sitt företagande, och
hon har gått sin egen väg, och gjort det lyckosamt. Detta
är dock punkter som jag är säker på att Magdalena
utvecklar mycket bättre själv i sin egen motivering.
När Magdalena frågade mig om jag ville vara hennes referens sa jag genast ja,
och jag hoppas jag har lyckats förmedla varför jag tycker hon är en otroligt
värdig nominerad i kategorin Årets Företagerska, en titel jag hoppas hon erövrar,
för det är hon värd, gjort sig förtjänt av och kommer att stolt bära som ett
föredöme för andra – det är jag säker på.
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Årets företagare i Alingsås 2007
Företagare sedan 1989 (drivit/driver företag i Vänersborg, Göteborg, Åmål, Borås och Alingsås)
Beskrivning ovan för att visa en erfarenhet där jag möter företagare såsom tidningsägare/företagare men också som reporter
samt ett brett engagemang i Svenskt Näringsliv, vilket ger mig en bra grund att stå på när jag ger en referens.

