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- Lik lønn for likt arbeid.
- Sørg for at kriminalitet ikke lønner seg.
- Sørg for at folk forstår at det ikke er automa-  
 tikk i å få det enda bedre hvert år.
- Bærekraftig innenfor miljø.
- Reduser det statlige engasjementet.

Sverre Hanssens råd til kommende gründere

- Lag en realistisk forretningsplan

- Tenk nøye gjennom om din idé kan ha et markedspotensial

- Hvor mye penger vil du trenge, og hvor skal du få det fra?

- Vær svært nøktern med pengebruken. Cash is king!

- Når virksomheten etter hvert vokser og får ansatte er det 

 viktig «å gjøre dem gode» (- når du rekrutterer: finn de rette medarbeiderne  

 dine)

- Sett deg aggressive mål og ta høyde for at du ikke når dem

- En gründer er en risikotager, men må vurdere risikoen opp mot tilgjengelige  

 midler

- Sørg for å ha et godt forhold til banken og finansieringskilden (vær åpen –  

 det  er det absolutt beste!)

- La de ansatte få kjøpe aksjer, men behold majoriteten selv

- Få et lite, men godt styre, med mennesker som kan bidra med noe i 

 bedriften, og husk at å være gründer er 110 prosent innsats for å nå dine mål

 (I Enwa har vi kun tre i styret. Styremedlemmer skal ønske å være med, og  

 de skal ville jobbe sammen med deg, - og de skal ha betaling for det.)

Fakta om Enwa Water Treatment AS:

Etterspørselen etter mer og renere vann 
er økende, og i Enwa Water Treatment AS 
jobber de kontinuerlig for å møte dette be-
hovet. Tilgang på vann av høy kvalitet er 
grunnleggende for menneskeheten.
Enwa er et av Skandinavias ledende sel-
skaper innen vannbransjen. Selskapets ek-
sport øker stadig, og med økende interna-
sjonal utbredelse og anerkjennelse. 
De utvikler vannbehandlingsløsninger 
som er miljøvennlige og energieffektive 
for kundene. 
Enwa har produksjonsanlegg i Norge og 
Sverige og disponerer lokaler og beman-
ning for omfattende leveranser og instal-
lasjonsarbeider.

Til kunder over hele kloden leverer de 
igangkjøring, service og oppgraderings-
arbeid utført av egne erfarne servicetek-
nikere. Oppdragene spenner fra service på 
vannforsyningssystemer for eneboliger til 
igangkjøring av avsaltingsanlegg på skip 
eller på olje installasjoner offshore.
Enwa har systemer og kompetanse for å 
levere vann til den internasjonale olje- og 
gassindustrien, maritim sektor, industri og 
vannverk samt til å sikre rent og hygieniske 
betryggende vann i offentlige og private 
badeanlegg.  

kr. 85,-

kr. 85,-


