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Äventyr på höga höjder
Madelene Svensson driver tillsammans med sin sambo, Kristian Gade Andersen, äventyrsparken
High Adventure Partille AB. De var fast beslutna att starta eget företag, och en äventyrspark var
något de saknade i Göteborgsområdet. För två år sedan gick de en Starta eget-kurs på Mind your
own business som har varit till stor hjälp i uppstarten och utgjort en stabil grund för de nyblivna
företagarna att utgå ifrån.
I Partille, strax utanför Göteborg, finns idag parets äventyrspark. Vajrar, nät, rep och stockar är
uppspända mellan höga träd och bildar tillsammans höghöjdsbanor med olika svårighetsgrad.
Att starta företag ihop var något som paret var fast beslutna vid. Deras gemensamma intresse för
klättring och friluftsliv låg till grund för idén. Innan uppstarten av företaget gick de en Starta företagkurs på Mind your own business. En kurs som de hade stor nytta av.
— Det var en väldigt bra kurs. Bra lärare och den gav en mycket bättre grund än om man hade startat
på noll, menar Madelene.
Under kursen fick deltagarna öva på att göra affärsplaner, affärsidéer diskuterades och de pratade även
om budget.
— Man fick även prata med andra som också skulle starta företag, vilket var bra. Det är alltid bra att
höra andra som är i samma situation, säger Madelene vidare.
Efter kursen har de även haft vägledningssamtal på Mind your own business vid två tillfällen. De pratade
om idén och diskuterade deras koncept. Det finns många organisationer som arbetar med nyföretagande
och paret fick tips om vilka som kunde hjälpa dem vidare i deras process. Och vid senare tillfälle har de
också varit i kontakt med några andra organisationer.
Madelene och Kristian har framtidsplaner för High Adventure.
— Vi kommer nog inte att anordna någon mer aktivitet, men vi håller på att se över möjligheterna att
även kunna ha konferensverksamhet. Det siktar vi på att ha klart till våren.
På frågan om Madelene har några bra tips till andra som ska starta företag eller precis har gjort det
svarar hon att det är viktigt att ta mycket hjälp. Det finns många organisationer som arbetar med
nystartade företag och det är alltid bra att bolla idéer och tankar med andra, och få hjälp. Dessutom är
det viktigt att tänka igenom allting väldigt noga. Det är inte alltid den roligaste delen i processen, men
det är en viktig del.

