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Søknad

Søknadsnr. 2019-0012 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn SYSTUE. Rahimeh Ahmadi

Kort beskrivelse

Jeg heter Rahimeh Ahmadi og har bodd i Norge i fire år. Jeg har fullført introduksjonsprogrammet og jeg ønsker 

å lage min egen arbeidsplass.

Prosjektbeskrivelse

Jeg har bodde i Iran mange år, og har 16 års erfaring med søm derfra.

Jeg har sydd både på fabrikk og privat. Dameklær, eks. kjoler ol. Og jeg har sydd skoleuniformer, 

gardiner, puter og vesker / bærenett. Har også tatt imot klær for reparasjon.Dette er min forankring. 

Jeg vil i utgangspunktet være en enmannsbedrift, og skape et skredderverksted. Der vil jeg produsere 

for salg, men også ta imot klær til reparasjon.

Jeg kan selge til lokalbefolkningen og hyttemarkedet.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Ahmadi, Rahimeh

Org.nr:000000000
Viksvevegen 16

2636 ØYER

91261644

Kontakt-
person 

Rahimeh Ahmadi Viksvevegen 16

2636  ØYER

91261644

Prosjekt-
leder

Rahimeh Ahmadi Viksvevegen 16

2636  ØYER

91261644

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Jeg er en Afghansk kvinne, f. 13.10.1978, som kom til Norge og Øyer som FN-flyktning i 2015. Jeg er 

skilt, og er enslig mor til fem døtre i alderen 9-25 år. Den eldste har flyttet til Lillehammer.

Prosjektmål

Mitt klare mål er å skape min egen arbeidsplass; Systue.

Forankring

Jeg har bodde i Iran mange år, og har 16 års erfaring med søm derfra.
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Jeg har sydd både på fabrikk og privat. Dameklær, eks. kjoler ol. Og jeg har sydd skoleuniformer, 

gardiner, puter og vesker / bærenett. Har også tatt imot klær for reparasjon.Dette er min forankring. 

Jeg vil i utgangspunktet være en enmannsbedrift, og skape et skredderverksted. Der vil jeg produsere 

for salg, men også ta imot klær til reparasjon.

Jeg kan selge til lokalbefolkningen og hyttemarkedet.

Prosjektorganisering

Så snart som mulig ønsker jeg å leie eget lokale som egner som produksjonslokale.

Samarbeidspartnere

Næringslivet i Øyer, forretninger relatert til tekstil og utstyr til hus og hytter, (eks. gardiner, puter, vesker osv.). 

Men også klesforretninger.

Aktiviteter

For midlene det søkes om ønsker jeg å kjøpe en skreddersymaskin og en overlock. Og stoff, sakser, glidlåser, tråd

og anna sytilbehør.

Målgrupper

Lokalbefolkning, hyttemarkedet.

Resultat

I løpet av høst 2019 skal jeg ha greid å produsere et så stort varelager slik at jeg kan ha en salgsbod på et 

julemarked.

Jeg har som et hovedmål å skape mitt eget designer-merke.

Jeg ønsker også å selge på internett.

Effekter

Det er avgjørende for å lykkes, at jeg får midler til å kjøpe gode symaskiner, og ha et verksted som egner seg til 

denne produksjonen.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Sluttdato ikke aktuelt fordi tiltaket skal være varig.
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Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Arbeidstimer   11 000   11 000

Overlock   6 000   6 000

Skreddersymaskin   15 000   15 000

sytilbehør   10 000   10 000

Sum kostnad 42 000 42 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Egeninnsats   11 000   11 000

Tilskudd Øyer kommune   31 000   31 000

Sum finansiering 42 000 42 000

Geografi

521-Øyer

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato


