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Årets Nybyggare 
Finalister 2018 
 
Bashar Yousif 
New Life Assistans AB 

 
Utifrån sin egen familje-
situation, där två av barnen 
är gravt funktionshindrade 
och är i behov av assistans 
dygnet runt upptäckte Bashar 
Yousif att assistansen var i 
behov av förbättring. Yousif 
hade erfarenhet av affärs-
verksamhet, såg möjligheten 

och grundade företaget New Life Assistant som 
ansvarar för rekrytering och schemaläggning av 
assistenter. Kvalitén på servicen ska hålla en mycket 
hög kvalité och möta brukarnas behov. Barnens 
anhöriga och personliga assistenter ges den 
utbildning och det stöd som behövs, och målet är att 
barn med hjälp av sin personliga assistans ska ha 
samma möjlighet till frigörelse och utveckling som 
andra barn. 
  
Ort: Årsta Grundades: 2011 
Omsättning: 73,1 mkr Antal anställda: 170 
www.newlifeab.se 
 
 

Adam Aljaraidah 
Virkesbörsen AB 
 
 Grundaren av Virkesbörsen, 

Adam Aljaraidah, vill skapa 
en mer transparent, rättvis 
och effektiv virkesmarknad 
och skogsindustri. Skogs-
ägare kan enkelt, på den 
digitala marknadsplatsen, få 
rådgivning och en prisbild 
samtidigt som de kan kon-

kurrensutsätta sitt virke för att göra mer lönsamma 
virkesaffärer. Ett ecosystem för virkesaffärer och den 
enda oberoende och fristående digitala marknads-
platsen för köp och sälj av virke. Skogsbolag kan då 
mycket enklare anskaffa råvara och effektivisera hela 
sin anskaffningsprocess.  

 
Ort: Stockholm Grundades: 2017 
Antal anställda: 1-4 
www.virkesborsen.se 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imad Elabdala 
Kidnovation AB 
 

Imad Elabdala hade ett 
företag i Homs, Syrien inom 
området för underjordisk 
vattenledning och hållbarhet. 
Kom till Sverige och grundade 
Kidnovation som erbjuder 
skolor, sjukvårdsinstitutioner 
och humanitära organisatio-
ner digitala, gamifierade 

diagnostiska och terapeutiska verktyg som gör det 
möjligt för dem att hjälpa barn med psykosociala 
problem. En digital plattform som förvandlar 
terapimetoder och social utbildning om jämlikhet, 
inkludering och integration till berättelser och spel 
som barn lätt kan uppfatta. Också ett gamifierat 
verktyg för att skapa en säker zon för barn att 
uttrycka sina känslor och kommunicera med läraren 
eller terapeuten vilket hjälper till med en snabb 
diagnos av deras psykiska hälsostatus samt hjälper 
organisationer att mäta deras inverkan. 
Elbadala har det till sitt livsuppdrag att göra terapi 
tillgänglig för alla barn i världen med hjälp av 
vetenskap, berättelser och teknik. 
 
Ort: Stockholm Grundades: 2016 
Omsättning: 306 tkr Antal anställda: 4 
www.kidnovation.se  

 

http://www.newlifeab.se/
http://www.virkesborsen.se/
http://www.kidnovation.se/
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Jared Christensen 
Ekko Gourmet AB 
 

Jared Christensen kommer 
ursprungligen från Nya 
Zeeland och har arbetat som 
kock i ett flertal länder. Älskar 
mat och är passionerad när 
det gäller kvalitet, 
ingredienser, spännande 
konsistenser och smaker. 
Christensen grundade Ekko 

Gourmet då han inte hittade riktigt goda vegetariska 
och ekologiska rätter i butikerna. Jordnötsbiffar 
pressade för hand i ett källarkök under en ICA butik 
var den första rätten - det blev succé. Därefter blev 
det fler rätter och efterfrågan ökade. Detta ledde 
vidare till ett eget storkök och sedan till en egen 
fabrik. Idag samarbetar företaget med ett säljbolag. 
Produkterna finns i över 980 butiker runt om i Sverige 
och exporteras till Norge, England och Australien. 
  
Ort: Malmö  Grundades: 2010 
Omsättning: 10,8 mkr  Antal anställda: 2 
www.ekkogourmet.com 
 

 
 
Deniz Yildirim 
tretton37 Development AB 

 
Deniz Yildirim kom efter en 
tuff uppväxt i Turkiet till 
Sverige, lärde sig språket, 
läste på universitet, var en 
av de yngsta ledarna på ett 
börsnoterat bolag och 
byggde upp flera 
framgångsrika bolag varav 
ett som har sålts av. Allt 

detta började med en dröm, en möjlighet och två års 
sovande på ett kontorsgolv på företaget där Yildirim 
jobbade innan han hade råd med sitt eget boende. 
Yildrim grundade tretton37 för att utmana 
industristandarderna och för att skapa en kreativ 
arbetsplats med en kunskapskultur som attraherar de 
mest passionerade och talangfulla medarbetarna. 
Det ger idag upphov till helt nya lösningar och ett 
innovationstänk som skapar väl utformad 
programvara som hjälper kunder att uppnå sina mest 
ambitiösa mål. 
 
Ort: Lund Grundades: 2010 
Omsättning: 140,5 mkr Antal anställda: 134 
www.tretton37.com 
 

 
 
 
 

 
Caroline Klüver 
PlantRiket AB 
 

Caroline Klüver äger och 
driver företaget PlantRiket, 
en plantskola med ett mycket 
stort och varierande sorti-
ment inom bland annat rosor, 
träd, buskar, frön, perenner 
och sommarblommor. 
Caroline arbetar för att alla, 
oavsett plånbok, ska kunna 

få glädje av blommor och växter för att skapa en fin 
trädgård. En riktigt gammeldags trädgårdshandel 
med kvalité som har södra Sveriges största urval 
inom trädgårdsväxter. På PlantRiket görs allt på sitt 
eget sätt. Annonsering görs via Facebook 
”PlantRiket” och Instagram ”PlantRiket”. Man hjälper 
andra nysvenskar med praktikplats, skapar ett ställa 
utan ”batteri i klockorna”, där folk känner sig viktiga, 
går och sjunger i växthusen, tar med sig fikakorgen 
och ”avstressar” efter en tuff dag på jobbet.   
 
Ort: Johannishus Grundades: 2017 
Omsättning: 8,2 mkr Antal anställda: 4 
www.plantriket.se  

 
 
Dean Maros 
MiniFinder Sweden AB 
 

Dean Maros, ingenjör inom 
information och 
medieteknik, har tidigare 
drivit en enskild firma inom 
mjukvaruutveckling i 7 år 
parallellt med jobbet som 
utvecklare på ett annat 
företag. Dean startade 
företaget MiniFinder med 

egna medel och lyckats gå med vinst från den 
första dagen. Bakom företaget ligger mycket jobb 
och uppoffringar från Dean som har varit VD, 
säljare, utvecklare, lagerarbetare m.m under de två 
första åren när det inte fanns några anställda. På 
företaget utvecklar man egna produkter och 
tjänster inom GNSS-området (Global Navigation 
Satellite System). Positionen anges via GPS 
inklusive mätning av hastighet, höjd och riktning. 
Med kvalitet, unik design och hög precision i ett litet 
format erbjuder man helhetslösningar för t.ex 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar, 
spårning av djur, fordon m.m samt stöldskydd av 
maskiner och värdesaker. 
 
Ort: Växjö Grundades: 2012 
Omsättning: 10,7 mkr Antal anställda: 7 
www.minifinder.se 

 
 

http://www.ekkogourmet.com/
http://www.tretton37.com/
http://www.plantriket.se/
http://www.minifinder.se/
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Aria Sotoudeh 
Cityläkarna i Kalmar AB 
 

Aria Sotoudeh är legitimerad 
läkare och har sedan 2010 
drivit egna företag. Genom 
företaget City-läkarna i 
Kalmar, Kalmars största 
privata hälsocentral, arbetar 
man för att erbjuda bästa 
möjliga primärvård genom att 
tillsammans med glädje och 

effektivitet leverera en tillgänglig, personlig och 
kvalificerad vård. Idag är över 8000 patienter listade 
som får hjälp av 27 kompetenta medarbetare. Sedan 
2016 bedrivs även verksamhet inom företags-
hälsovård med 5 medarbetare och över 50 företag 
som kunder. 2018 startades en ny privat hälsocentral 
i Oskarshamn, den enda privata vårdcentralen i 
Oskarshamn. 7 medarbetare som i nuläget tar hand 
om över 2 000 listade patienter och som stadigt 
växer. Aria Sotoudeh har flera planer och mål för 
framtida expansion. 
  
Ort: Kalmar Grundades: 2013 
Omsättning: 24,3 mkr Antal anställda: 23 
www.citylakarnaikalmar.se 

 
 

Edel Puntonet 
Jo Kommunikation AB 
 

Edel Puntonet grundare av 
företaget Jo Kommunika-
tion, en nytänkande 
kommunikationsbyrå. Tan-
ken är att kunden inte ska 
behöva kontakta andra 
byråer oavsett behov. 
Med stort hjärta och mycket 
passion har Putonet på kort 

tid byggt ett framgångsrikt team i en utmanande 
bransch. Från att vara ett nystartsföretag till att vara 
Umeås lönsammaste byrå. Med moderna digitala 
verktyg och arbetssätt förändrar man kommunika-
tionsbranschen för att kunden ska få mer för 
pengarna. Man jobbar med varumärke, foto, film, 
webb, sociala medier, PR, dataanalys, 3D, strategi, 
reklamkampanjer och allt som behövs för 
framgångsrik kommunikation. Levererar helhets-
lösningen som gör det enklare för kunderna att växa 
och fokusera på det de är bäst på.  

 
Ort: Umeå Grundades: 2015 
Omsättning: 8,4 mkr Antal anställda: 6 
www.jokommunikation.se  

 
 
 

 
 
Penikandjomon Kone 
P. Solenergi & VVS Service AB 
 

Utifrån sina studier på 
Charlmes ville Kone göra 
något för att utnyttja 
solenergin och förbättra VVS 
arbeten. Företaget P. 
Solenergi & VVS Service 
i Sverige grundades och 
sedan gjordes det även på 

Elfenbenskusten. Man säljer 

och installerar solpaneler, solfångare, soltankar, 
toaletter, duschblandare, köksblandare samt allt inom 
VVS-produkter. Idag bygger företaget en svensk VVS 
skola på Elfenbenskusten. Kone gläds åt att överföra 
sin kompetens till sitt hemland och bidra till 
samhället. Utbildning är det Afrika behöver, och 
anställda på P.Solenergi är glada för vad de kan 
bidra med. Företaget har stora ambitioner både i 
Sverige och på Elfenbenskusten och kommer att 
utveckla mer och mer i båda länder. 
 
Ort: Avesta Grundades: 2014 
Omsättning: 9,8 mkr  Antal anställda: 6 
www.psolenergiochvvsservice.se  

 
 
Assan Njie 
NJIE Foods AB 
 

Assan Njie, tidigare elitidrot-
tare och rankad sjua i Europa i 
kampsporten MMA, insåg att 
det saknades en nyttig och 
hälsosam dryck efter träning 
för konsumenterna i Sverige. 
Njie förverkligade då sin dröm 
om ett eget företag genom att 
2008 starta NJIE Foods. 

Företaget utvecklar, producerar och marknadsför 
idag innovativa och funktionella livsmedel som 
hjälper hälsointresserade personer att lättare uppnå 
sina mål. Under kort tid har det blivit succé på den 
nordiska marknaden. Produkterna säljs hos de större 
dagligvarukedjorna, inom servicehandeln, caféer, 
hälsokostbutiker och idrottsanläggningar.  

 
Ort: Göteborg Grundades: 2008 
Omsättning: 401 mkr Antal anställda: 61 
www.njie.se 
   

 

http://www.citylakarnaikalmar.se/
http://www.jokommunikation.se/
http://www.psolenergiochvvsservice.se/
http://www.njie.se/
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Rebu Burubwa 
Rutasoka Sweden AB 
 

Rebu Burubwa tvingades fly 
från krigets Kongo, levde 
som barfotaflykting i 
Tanzania men har nu hittat 
hem i Sverige. Sina rötter 
glömmer han aldrig utan 
Burubwa startade företaget 
Rutasoka som han driver 
tillsammans med flickvännen. 

Importerat ekologiskt kaffe från bönder i Kongo-
Kinshasa distribueras till svenska företag och butiker. 
Delar av vinsten från företaget går till att finansiera 
en medicinsk klinik för kvinnor och barn i hembyn 
Uvira. Utan hårt arbete och målmetvenhet, som har 
tagit Burubwa dit han är idag, hade han inte kunnat 
hjälpa så många människor i Kongo. Burubwa vill 
inspirera andra att oavsett vad man har gått igenom 
så finns det hopp för framtiden. Man ska inte överge 
sina drömmar trotts att man har flyttat till ett nytt land. 
 
Ort: Göteborg Grundades: 2017 
Omsättning: 359 tkr Antal anställda: 1 
www.rutasoka.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hector Martinez 
Cellink AB 

 
Hector Martinez teknikchef 
och medgrundare av Cellink. 
Företaget utvecklar 
bioprintteknik som gör det 
möjligt för forskare att skriva 
ut mänskliga organ och 
vävnader för utveckling av 
läkemedel och kosmetiska 
produkter, och i framtiden för 

kliniska tillämpningar. Cellinks innovativa biomaterial 
gör det möjligt för mänskliga celler att växa och trivas 
som de skulle i den naturliga människokroppsmiljön. 
På 12 månader har produkter sålts till mer än 40 
länder och hundratals, prestigefyllda laboratorium 
runt om i världen som Harvard, MIT, Princeton och 
FDA. Kulturen på Cellink präglas av uthålliga, hårt 
arbetande medarbetare som strävar efter att göra en 
skillnad i världen med mottot ”magi händer i att göra”. 
Martinez vill att denna kultur och budskap ska nå fler, 
att motivera speciellt grupper som kanske inte 
stimuleras av en högre utbildning. Grupper som har 
en stor potential att bidra till vårt samhälle på ett 
ovärderligt sätt.  
 
Ort: Göteborg Grundades: 2016 
Omsättning: 13,1 mkr Antal anställda: 16 
www.cellink.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.rutasoka.se/
http://www.cellink.com/

