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PRISAD. Robert Olsson från Frontside electronics får diplom av Ung företagsamhet under Hulebäcksgymnasiets 
julmarknad. 

Frontside prisat som Tillväxtängel 
2011-12-21 MÖLNLYCKE Frontside electronics blev första företag utanför 
Göteborg som fick diplom och utmärkelsen Tillväxtängel av Ung företagsamhet. 
– Jättekul, säger vd:n Robert Olsson. 
 
 
Mitt under Hulebäcksgymnasiets julmarknad i onsdags tittade kommunalråden Annette 
Eiserman-Wikström (M) och Ing-Marie Samuelsson (S) in på skolan för att vara med på 
ceremonin för Frontside electronics. Även gymnasiechefen Jan Östgärd och Härryda 
kommuns näringslivschef Jessica Waller var på plats. 
Mölnlyckeföretaget fick diplom som Tillväxtängel. 
– Det känns jättekul att det är här på Hulebäcksgymnasiet. Dels för att våra barn har 

gått här och dels för att vi haft ett nära samarbete med skolan och Härryda kommun i 
flera år. Dessutom driver vi ett företag i Mölnlycke, sa vd:n Robert Olsson. 
 
Företaget får utmärkelsen för att det stöttar ett UF-företag på flera sätt, bland annat 
med 2 500 kronor som täcker administrationen kring eleverna i ett år. 
Många ungdomar från Hulebäcksgymnasiet jobbar eller har jobbat på Frontside. 
– Det är underbart att se dem växa upp. Vi har varit rådgivare till flera olika UF-företag 
och har ett gäng även nu, sa Robert Olsson. 
Han startade Frontside 1981. Då lämnade han Ericson för att producera kretskort. Nu 
har företaget vuxit till 38 anställda och hans fru, son och dotter jobbar där. 
 

Magnus Eriksson från Ung företagsamhet (UF) Göteborgsregionen förklarar varför 
Frontside electronics får diplomet som Tillväxtängel.  
– Frontside är det första privata företag utanför Göteborgs Stad som går in och stöttar 
Ung Företagsamhet. Det är det femte diplomet vi delar ut sedan starten, berättade 
Magnus Eriksson. 
Han sa också att samarbete mellan gymnasieskolan och det lokala näringslivet är viktigt 
för Ung företagsamhet. 
UF-företagandet på Hulebäcksgymnasiet är på stark frammarsch. Det här läsåret driver 
59 elever 16 företag.  
– Målet är att alla gymnasieelever ska prova på att driva företag, säger Magnus 
Eriksson. 
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