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Örsundsbro. Tioårsjubileum för spegelföretaget Awum

Spegelinnovatören som   inspirerar

ningar. Det skulle till exempel gå 
att erbjuda fler innovatörer just 

Annika Winell sköter företaget från sin bostad i Örsundsbro. Hon säljer till optiker och en del större butiker, som till exempel NK. En stor                                 del av försäljningen sker också på nätet. FoTo: Anders Forngren

Annika Winell kom med idén till Spegelzoomen när 
hennes syn blev sämre när hon blev äldre. Men den 
kan även hjälpa yngre. När Annika Winells dotter 
arbetade på H&M såg hon hur moderns uppfinning 
skulle passa bra för alla besökare på sminkavdelning-
en. 

någon att ventilera sina idéer 
med och råd om hur man kom-
mer vidare. Som det ser ut nu är 
finansieringen för projektet Men-
torring slut.

– Hur ska en arbetslös tjej som 
går på försörjningsstöd kunna 
komma vidare med en uppfinning 
om hon inte får hjälp? säger Annika 
Winell.

I framtiden hoppas hon att det 
ska blir fler projekt som riktar in 
sig på rådgivande verksamhet där 
man blandar både män och kvin-
nor.

– Det handlar inte om stora 
pengar, utan främst om kompe-
tensöverföring, säger hon. ’
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Den 2 oktober åker vi till mässan med buss.  
Vill du följa med på bussen, så meddela oss redan NU  

på enkoping@nyforetagarcentrum.se

OBS! Platserna på bussen är begränsade.
Välkomna!

Carina Berntsson 0708-29 59 00
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goran.karlin@nyforetagarcentrum.se

Vi finns på Rådhusgatan 8 (Hantverkshuset) i Enköping

Vill Du följa med oss till
”Mässan EGET FÖRETAG”

den 2 oktober?

Arbetsstolar från 1.994:- moms
tillkommer. Alltid 5 års garanti.
Inred med Kinnarps, Skandiform och Materia. Hos
Kinnarps Interior hittar du allt du behöver för en
komplett arbetsplats. Välkommen in!
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