Var med när Kicki
Johansson, basketlegendaren
från Kristinehamn, inviger
Företagssalongen 9 november

DET HÄR ÄR DAGEN FÖR NÄRINGSLIVET
Det är viktigt att släppa skrivbordskanten och ge
sig ut från sin kammare för att träffa och prata med
andra. Det digitala är bra, men snacket är värdefullt.
Det är genom det personliga mötet som vi skapar
relationer till varandra och du gör hellre affärer med
en person som du känner eller åtminstone har ett
ansikte på. Det informella mötet är en förutsättning
för ett välmående näringsliv.
Det centrala i Företagssalongen är att vi träffas,
vårdar och skapar kontakter. Det handlar om kundvård, att få veta vad som händer, vad som är på gång
och vad som finns i närområdet. Det skapas nya
samarbeten bland såväl de utställande företagen
som mellan besökarna. Det ska vara enkelt och
otvunget – trösklarna är borta och det är fri entré
till allt under denna dag.
Du som erbjuder en tjänst eller en produkt, vill
veta att det är en yrkesverksam du pratar med; det
är andra företag och organisationer som du vill nå.
Det är därför inbjudningslistan är skapad som den
är – det här är dagen för näringslivet.
Alla yrkesverksamma är inkluderade. Det spelar
ingen roll om du är koncernchef eller driver ditt
eget helt nystartade företag – alla som har ett jobb
eller är föreningsansvariga är välkomna.
Mässan invigs klockan 11.00 av basketlegendaren
från Kristinehamn – Kicki Johansson. Hon är sedan

en av dem som föreläser. Kom och lyssna, det är helt
gratis.Vill du vara säker på att få en plats, förboka till
den eller de föreläsningar du vill se. All information
finns på www.foretagssalongen.se.
Varmt välkommen till en dag med nätverkande,
mässa och föreläsningar. Passa på att köpa din lunchbuffé på Harrys som dagen till ära öppnar sin lunchservering. Jag hoppas att vi ses i minglet 9 november!
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I dag arbetar cirka
60 personer på
Strokirk-Landströms,
varav sju personer i
Karlstad. Men de letar
med ljus och lykta efter
en åttonde – en montör.
Ann Stenberg och Sussie
Bofeldt är säljare.

Ett möjligheternas tryckeri
Strokirk-Landströms är ett av Sveriges mest miljöcertifierade
tryckerier. De beskriver sina trycksaker som produkter
inlindade i erfarenhet och omtanke.
– Vi trycker på allt som ligger still och
inte skriker.
Sussie Bofeldts hissversion lockar både
till skratt och fascination över vilka möjligheter som finns i det anrika tryckeriet
på Våxnäs. Egentligen firar de femårsjubileum i de nuvarande lokalerna, men
Strokirk har funnits sedan 1903.
– 1994 gick Strokirk och Landströms
ihop och när Knappen gick i konkurs
2012 klev vi på efter två års samarbete,
sammanfattar Ann Stenberg som tillsammans med Sussie är tryckeriets ansikten
utåt.
Stråkirk är det tydligen många som
kallar dem. Och kanske var de ett strå
vassare än konkurrenterna när de redan
i slutet av 90-talet, som tryckeri Alfa

Nermans, köpte en digitalpress.
– Många skakade på huvudet åt oss,
men vi såg de stora möjligheterna. I dag
ser du knappt någon skillnad mellan
digitaltryck och offset. Det är inte sämre,
men lite annorlunda, beskriver Ann.
Under den senaste lågkonjunkturen
gick beställningarna av förklarliga skäl
ner. Men tack vare digitalpressen kunde
dåvarande Tryckeri Knappen trycka
mindre upplagor.
– Vi förlorade inte en enda kund,
säger Ann och berättar sedan mer om
branschens upp- och nedgångar och hur
snabbt den utvecklas.
– För något år sedan pratade man
om att trycksakerna försvinner, men det
stämmer inte. Trycksaker har snarare fått

Mikael Karlsson under arbetet med ett storformatstryck.

kirk-Landströms erbjudande. De trycker
både digitalt och offset på allt från tunt
papper till tjock kartong, roll ups, kläder
och storformatsprodukter. Allt helt
enligt deras miljöcertifieringar. Hänsynen
till miljön genomsyrar verksamheten.
– FSC är en global rättvisemärkning.
De återplanterar och tar hänsyn till djur,
natur och människorna som arbetar och
som lever kring skogen, berättar Sussie.
– Det ska vara hållbart och klimat-

ekonomiskt, fortsätter Ann. Med rätt
produktionssätt blir det mindre spill. Det
vi trycker ska gå till kunden. Det har
varit en lortig bransch tidigare, men nu
är pappret så rent att du kan strimla det,

”

Det tryckta
ordet är på riktigt
Sussie Bofeldt

ett högre värde.
– Det tryckta ordet är på riktigt,
fortsätter Sussie. På nätet kan du radera
och ändra, men det tryckta ordet måste
du stå för. Det är sällan fake news i en
tidning.
Sussie och Ann beskriver sig själva som
problemlösare som skräddarsyr produkten efter det kunden vill ha. De vill gärna
vara med tidigt i processen för att kunna
ge kunderna den bästa hjälpen.
– Kunden köper en tjänst. Produkten
är inlindad i en väv och omges av omtanke, erfarenhet och rådgivning. Det ska gå
snabbt, vara enkelt och kunden ska bli
sedd, säger Ann.
Sussies hissversion summerar StroStrokirk-Landströms har för tredje året i rad vunnit Svenska Publishingpriset.

lägga det i komposten och odla potatis i
det. Det är vegetabiliska färger på organiskt material.
Vad är det bästa med era jobb?
– Stimulansen att få jobba med
människor, svarar Sussie.
– Att få plocka ångesten, säger Ann.
När en stressad kund ringer och jag hjälper den så att ångesten försvinner, jag får
bli lite som valium – det är underbart.

MÄSSERBJUDANDE

En trettio sekunders animerad film
i format för Facebook i mobilen

8000:Hemsidor & Film sedan 2001

illustratech.se

Välkommen till oss på Västerlånggatan 6
www.mttradingochdesign.se

Välkommen till oss

Allt ingår utom moms och Facebooks annonskostnader

TRÄFFA DIN LOKALA JOURNALIST
Passa på att tycka till, komma med idéer och prata
med journalisterna under Företagssalongen.
Du hittar dem i nattklubben.

Tillsammans gör vi skillnad!

Vi är helhetslösningen
för din företagsprofilering

11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30

Nya Kristinehamns-Posten
Värmlands Folkblad
Kristinehamns-Aktuellt

Kom och träffa oss
på Företagssalongen!

Ditt lokala energibolag!
Vi ger dig ljus,
värme, trygghet
och komfort!
Tryggt. Enkelt. Nära.

Ett enklare sätt
att driva eget.
Läs mer om hur du kan
ägna dig åt det du kan,
och få stöd och hjälp
med ekonomin.
www.bolagsbolaget.se

En effektiv lunchtimme för alla
i näringslivet!

Vill du veta mer om rekrytering och bemanning
lovar vi att ge dig som ny kund ett riktigt fint pris

Varje måndag kl.11.45-12.45 träffas affärsnätverket
Närverket på Barbros Brygga i Karlstad.
Vi äter, pratar och skapar samarbeten.
Alla yrkesverksamma är välkomna.
·Skapa spännande samarbeten
·Helt fritt och utan krav
·Betala endast för din lunch
·Förboka då antalet platser är begränsat
Välkommen du också. Vilken måndag vill du delta?

info@narverket.se
Qtym förmedlar kompetens och kapacitet som får våra kunder att växa och utvecklas

www.qtym.se

www.narverket.se

”Vi möts och förenas i idrotten och det är mäktigt”

och fyra män. Att ha ordförandeposten i
en sådan styrelse passar Kicki som brinner för allas lika värde.
– Idrotten är Sveriges största folkrörelse och den ska vara öppen för alla.
Men det är den tyvärr inte överallt. Och
det är något vi jobbar hårt med.
Hur ser uppdraget ut?
– Vi ska bland annat företräda idrotten,
se till att den inte tappar mark.Vi ska säkerställa att den största folkrörelsen får
det den behöver och att det ideella arbetet bevaras. Barn och unga: hur ska de
träna och tävla, hur ser vi till att idrotten
är öppen för alla och vart ska alla ta vägen? Anläggningsfrågan är oerhört viktig.
Vi måste se till att det finns platser att
vara på och det är en utmaning.
Kicki betonar vikten av att ha god
kontakt med kommuner och målet att få
vara med och påverka under planeringen
av ett nytt bostadsområde. Hon ger exempel på områden där man helt missat
platserna för rörelse och gemenskap.
– Vi besitter en enorm kompetens
inom Föreningssverige och vi vill samarbeta med kommunerna, vi kan finnas
som bollplank.

Hon är basketlegendaren som brinner för sin hemstad och för idrott.
Den 9 november inviger hon Kristinehamns första Företagssalongen.
Det är snart ett år sedan Christina
”Kicki” Johansson lämnade Stockholm
för Kristinehamn. Hon beskriver sin
hemstad med kärlek och värme.
– Jag är född och uppvuxen här.Värmland och speciellt Kristinehamn betyder
oerhört mycket för mig. Jag är väldigt
nöjd, glad och tacksam över att vara
tillbaka.
De bor i dagsläget i en husvagn

med förtält - hon, sambon och de två
katterna. I november ska det nybyggda
huset i skärgården, på det som en gång
var hennes mammas sommarstugetomt,
vara inflyttningsklart.
– Jag hoppas verkligen det, säger hon
men tillägger sedan att hon trivs bättre
än väntat i husvagnen.
– Man behöver inte så mycket. Det är
mysigt, vi kanske ska hyra ut huset när

det är färdigt, säger hon och skrattar.
Kicki har varit engagerad i idrott under
hela sitt liv och alla hennes jobb har haft
anknytning till idrotten.
Redan när hon bodde i Stockholm gjorde hon några uppdrag åt Värmlandsidrotten som är en paraplyorganisation för
Värmlands idrottsförbund och Sisu
idrottsutbildarna.

– Jag föreläste i ledarskap och hade
inspirationsföreläsningar. När jag fick
förfrågan om att bli ordförande blev jag
förvånad men glad och ärad. Jag kände
direkt att detta är ett bra jämställdhetsuppdrag.
Hon berättar om kravet i styrelsen
på minst 40 procent av det underrepresenterade könet. I dag består Värmlandsidrottens styrelse av fem kvinnor

Kicki hoppas att hon kan vara en förebild utåt. Hon är sprungen ur värmländsk
idrott och föreningsliv och uppvuxen
med det ideella.
– Det var självklart förr, men det är
inte lika självklart i den nya generationen.
Det är tack vare alla eldsjälar som vi har
kommit så långt.
Hon beskriver svårigheten att veta
hur mycket krav det går att ställa på en
folkrörelse som drivs med ideella krafter.
Men samtidigt som det ställs krav finns
stöd och råd till hands för föreningarna.
– Vi erbjuder kompetensutveckling,
olika utbildningar och vägledning.Vi kan

avlasta föreningslivet med till exempel
ekonomi så att de kan syssla med kärnan;
idrotten, gemenskapen och respekten för
varandra.
Värmlandsidrotten arbetar med värdegrundsarbete och de har också utbildningar i det. Det förekommer än i dag
rasism, kränkningar och mobbning inom
idrotten. Många vågar inte komma ut och
flera av dem som gör det trakasseras
eller på annat sätt utsätts på grund av sin
läggning.
– Det ska inte spela någon roll vad
du heter, vilket kön du har, var du bor
eller vilken sexuell läggning du har. Du är
välkommen oavsett bakgrund, och det
borde egentligen vara så självklart.
Kicki berättar att Värmlandsidrotten
deltog i Prideparaden och hon hörde flera som funderade på målet med paraden.
– De pratade bland annat om föreningar som de ville se, men de bästa vore ju
om paraden inte behövdes.
Vad är det bästa med idrott?
– Tjusningen är att alla är med, vi kommer från olika samhällsskikt men möts
och förenas i idrotten, det är mäktigt.
Idrotten betyder glädje, passion och
engagemang och den är en väldigt stor
del för många människor, oavsett om de
är aktiva eller inte.
När Företagssalongen går av stapeln
håller Kicki en föreläsning om just Värmlandsidrotten och de utmaningar denna
folkrörelse står inför, både på lokal och
nationell nivå. Men först ska hon inviga denna mässa som för första gången
anordnas i Kristinehamn.
– Det finns en framtidstro i Kristinehamn och ett go. Det är jättekul när det
händer saker och då vill jag vill gärna
vara med och bidra.

Äntligen dags för en ny säsong. Är du laddad?

Vänerinspirerat

julbord

BANDYPREMIÄR
BOLTIC-TRANÅS

Boka ert julbord på 0550 12200
eller info@stattkristinehamn.se
Förbokning krävs
Klassiska

Frekvensterapi
Hälsoanalys & Blodanalys
Naturläkemedel
Kosttillskott
Massage
Kranio-sakral terapi

Söndag 5 november
Klockan 13.15
Fri entré!

073-042 08 82
mariesmassage.com
Dalavägen 23 Kristinehamn

Välkommen på ett riktigt lyxigt
Vänerinspirerat julbord i Kristinasalen
Serveras v. 47-50 torsdag-lördag
460:- ex moms/person
inklusive 1 julmust, lättöl eller mineralvatten
samt glögg

Friskvård för din personal

VI SES PÅ MÄSSAN!
VI SES PÅ MÄSSAN!
Vi serverar lunchbuffé för 100
kronor under Företagssalongen

Herrgårdsg 22, Karlstad • karlstad@justnu.se • Tel 054 18 60 86
Herrgårdsg 22, Karlstad • karlstad@justnu.se • Tel 054 18 60 86

Julbord på
Mastmagasinet
FÖRSÖRJNING OCH FRAMTIDSHOPP.
DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!
Läs mer på fairtrade.se

on s ,
f re ,
lör
kl 18
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395:-
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ck

Njut av årets godaste julbord
i genuint rustik miljö.

underhållning varje fredag och lördag
Välkomna!

Julbordet serveras onsdag, fredag och lördag 23/11-22/12
klockan 18.00-21.00. julborden är vecka 47, 48, 49, 50 & 51.
Önskas annan tid eller dag? hör av dig till oss.

telefon 0550-803 40 • hemsida mastmagasinet.com

Patrik Ekman ser
fram emot att
Kristinasalen och
resten av Stadshotellet fylls med
näringslivet.

Visionär med många järn i elden
Redan som tolvåring var han dj. Nu är han en framgångsrik
entreprenör och äger inte mindre än tre hotell.
– Vågar man inte misslyckas kommer man aldrig att lyckas.
Det sistnämnda är ett av flera
kloka råd som Patrik Ekman
ger när han träffar UF-företagare. UF står för Ung
företagsamhet och få passar
lika bra att ge råd som Patrik.
Han körde minidiskon som
tolvåring och startade första
företaget fem år senare.
– Hela mitt liv har varit
så, beskriver han. Jag får ett
inspel, ser en möjlighet och
sen gör jag det. Det var inte
helt lätt att starta företag som
17-åring och det fanns flera i
Kristinehamn som gjorde det
jag ville göra, hyra ut ljus och
ljud. Det kanske inte var så
smart att satsa på det, men
provar man inte så går det ju
inte alls. Jag startade Dreamsound och omsatte 200 000
redan första året.
Snart har halva Patriks liv
gått sedan han var en modig

17-åring. Han beskriver själv
hur det liksom har rullat på
efter det. Företaget utvecklades och fokus lades även på
evenemang. Gästhamnsfestivalen och Torgfesten såg dagens
ljus och dessa var under
ett antal år självklarheter i
Kristinehamns evenemangskalender. I dag har han öltält
under Fastingen och mat– och
öltält under både Oxhälja och
Årjängs marknad.
– Det är riktigt spännande,
beskriver Patrik som även
hunnit med att både äga en
databutik i Kristinehamn och
Play Palace i Sunne.
– Underhållning, mat och
bowling precis bredvid Vattenlandet. Det var fantastiskt
kul att ta hand om så mycket
gäster.
År 2010 köpte han Kristinehamns Lokaltidning och
drev den i ett år innan han

sålde den.
– Jag hade fortfarande
evenemangen, Dreamsound
och Play Palace. När jag sålde
tidningen startade jag Ekman
Event och flyttade ljus och
ljud och evenemangen dit.
Du gillar inte att ligga på
sofflocket och lata dig va?
– Haha, jo en dag. Sen får
jag myror i benen. Jag gav ett
nyårslöfte till NKP i fjol, att
jag skulle ta mitt företagande
till en ny nivå och vara mer
med familjen. Jag känner att
jag har lyckats med båda.
När Patrik sålde lokaltidningen erbjöds han jobbet
som platschef på Vattenlandet
i Sunne. Det primära uppdraget var att skapa ett positivt
värderesultat. Han beskriver
resan som fantastisk:
– Ena dagen kunde vi ha
tolv gäster, andra dagen 4 415

som är rekordet. Det var en
sjukt rolig dag, en av få saker
jag kan stoltsera med.
Som evenemangsarrangör
hyrde Patriks eventbolag ofta
toaletter. Han beskriver att de
inte sällan var dåligt städade
och taskigt servade.
– Det måste gå att få bättre
produkter, så 2012 startade
jag Nordic Toilet. Jag köpte
en mobil toalettuthyrning och
det har gått som tåget.Vi har
fördubblat omsättningen varje
år och i år omsätter vi fem
miljoner kronor. Det är lätt
att hyra ut en toalett, men
den ska vara ren, fräsch och
lukta gott. En fräsch upplevelse är viktigare än priset.
Samma år köpte Patrik
konkursdrabbade Folkets Hus
i Kristinehamn.
Hur gick tankarna när du
just köpt en verksamhet

som gått i konkurs?
– Jag skulle få något som
inte funkat att funka. Min
styrka är att vända negativt
till positivt, både ekonomiskt
och utåt. Jag såg chansen och
jag tog den. Jag påbörjade en
resa inom konferensturism
och i år har vi tagit den vidare
tillsammans med Närsam,
kommunen och andra hotelloch konferensanläggningar i
Kristinehamn.
Under tre år jobbade han
som platschef på Vattenlandet
samtidigt som han utvecklade
före detta Folkets Hus som
fick det nya namnet KCC Kristinehamn Conference
Centre.
I fjol fick Patrik frågan om
att bli vd för Stadshotellet i
Kristinehamn. Hans uppdrag
var framför allt att utveckla
verksamheten och skapa
ett plus minus nollresultat. I

samma sväng köpte han Hotell Årjäng. Och inte mycket
senare bytte han vd-rollen på
hemmaplan mot ett ägande av
Stadshotellet.
– När ägaren Johan ville sälja var jag ju inte sen att hoppa
på, säger han och berättar om
det senaste nyförvärvet:
– Vi har köpt Hotell Charlottenberg med en omsättning
på 30 miljoner. Det är en
fantastisk chans och möjlighet.
Han pratar om vikten av att
nätverka och att det har varit
den röda tråden i hans liv.
– Det viktiga är inte en
snygg broschyr eller hemsida,
det handlar om rätt person
och rätt tillfälle. Du måste
lämna ett avtryck, då vet du
vem du behöver ringa. Mycket
handlar om att se möjligheterna och ta dem. Jag är
möjligheternas man, service

är mitt namn.
Patrik tillägger att det givetvis finns en allvarlig touch.
Även han har gått på nitlotter, allt
handlar
om vilka
val man
väljer
att avstå
eller inte avstå.
– Allt ska genomsyras av
gott affärsmannaskap och god
service.
Han beskriver sig själv som
en gambler som gillar att
ta höga risker. Han tycker
om det oväntade och han
brinner för att utvecklas,
möta människor och att göra
skillnad.
– Saker måste få gå fel, då
lär man sig. Och man måste
ha roligt.Våndas du när du ska
gå till jobbet - sluta där och
ge dig ut för att leta möjlig-

”

heter. När jag träffar UF-företagarna ger jag morötter och
vägledning i stället för pekpinnar. Jag pratar om ”ta för sigskap”.
Vill du
komma
någonstans så
Patrik Ekman
måste
du ta för dig, men du får inte
tappa det personliga.
Patrik är dock väldigt
ödmjuk med sina framgångar
och poängterar flera gånger
att han omger sig med bra
människor som gillar att jobba, precis som han själv.
– De hänger med mig på
alla galna idéer och upptåg.
Någon gång ska jag fråga dem
hur de orkar, säger han och
skrattar men tillägger sedan
med allvarlig ton:
– Jag skulle inte vara något
utan dem.

Mycket handlar om
att se möjligheterna

Italienska lyxpraliner till jul

Flera olika modeller och storlekar 89 - 199 kronor. Alla priser ex moms
Taste of Good 070 - 588 28 27. Välkomna till montern på Företagssalongen

Skapade helt ny mötesplats
Jacob Lund ville skapa en otvungen och öppen
mötesplats utan krav och regler.
Fyra år senare är Företagssalongen en succé.

BEVARA DINA
MINNESVÄRDA
ÖGONBLICK!

fc

070-5237947 sannasandberg.se

• Korrekturläsning
• Textbearbetning
• Översättning
• Broschyrer
• Foto
• Frilans
DIN KOMMUNIKATÖR I MEDIEBRUSET

www.telbykommunikation.se

För nästan sex år sedan startade Jacob
Lund en nätverkslunch dit alla yrkesverksamma var välkomna. Ett stavfel senare
blev det Närverket och där träffas i dag
runt 30 personer varje måndag för att
”närverka”, skapa kontakter och göra
affärer - informellt och utan måsten.
Det var under en Närverkslunch som
idén till Företagssalongen föddes.
– Det fanns ingen öppen B2B-mässa i
Värmland och vi var några som tyckte att
det borde det finnas.Vi bestämde oss för
att prova och vi körde den första i gamla
Wermlandsbankens pampiga lokaler.
Vi fick fullt första gången, den mottogs
väldigt bra. Där fanns hela spektret, alla
branscher var representerade.
– Det är kvalitet som räknas för
deltagarna, fortsätter han. Gör du som
utställare en affär, och skapar några bra
kontakter, då är du nöjd, då är det lyckat.
Två gånger hölls salongen i den gamla
banklokalen vid Stora torget. Men kostymen blev för trång varpå Elite Stadshotellet erbjöd sina tjusiga lokaler.
– Vi skruvar hela tiden på konceptet.

Alla får komma med idéer, vi skapar den
här dagen tillsammans och det är viktigt.
Framgångsfaktorn är att de som ställer
ut och föreläser - de vill det här.Vi har
fyllt Stadshotellet varje gång och även
nästa år kommer det att bli fullbokat.
Sedan starten har såväl entré som
att hålla en föreläsning varit helt gratis.
Tanken med föreläsningarna är det de
ska fungera som en öppen scen där alla
får sin röst hörd.
– Du kan komma som helt nyetablerad
och berätta om ditt expertområde utan
att det kostar, beskriver Jacob.
Konceptet med en dag för näringslivet
dit alla yrkesverksamma är välkomna
har visat sig vara oerhört lyckat. Många
kommuner vill ha den, också utanför
Värmland och även i Norge.
– Men det handlar om att hitta rätt
person och rätt grupp av folk som vill
driva det.
Företagssalongen Kristinehamn är den
första utanför Karlstad. Bakgrunden är
att Jacob frågade Sofia Telby, också under
en Närverkslunch, om hon ville anordna
Företagssalongen i valfri kommun. Som

före detta journalist på Nya Kristinehamns-Posten var valet inte svårt.
– Det är jättekul att vi kör i Kristinehamn.Vi har fått ett positivt mottagande
och folk är glada. Jag ser verkligen fram
emot 9 november, säger Jacob.
Målsättningen är att salongen går av
stapeln två gånger per år, precis som i
Karlstad.
Vad kommer namnet från?
– Förr i tiden fanns salonger där
politiker, kultur och näringsliv träffades
och pratade om vad som hände och
vad som var på gång, en plats att mötas
och diskutera. Därav namnet. Därför
är lokalen så viktig, så att man får en
salongskänsla.
Jacob beskriver att öppenheten i både
Närverket och Företagssalongen är det
unika.
– Alla deltar på sina villkor, utan krav
och regler.Vi träffas över gränser, så att
det blir en mix - det betyder så mycket.
Jag tror att det personliga mötet blir
viktigare och viktigare, precis som det
varit i alla tider.
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Ett utmärkt tillfälle för yrkesverksamma att vårda
och skapa värdefulla kontakter och samarbeten!
Välkommen!

