Möt det lilla

SKOGSBOLAGET

”JAG HAR KONSTEN
I MODERSMJÖLKEN”

Gallerist Mats Bergman

med det stora hjärtat
Balans i

TILLVARON

Anica analyserar

HELA PROGRAMMET FÖR 25 JANUARI

VI SES I VIMLET DEN 25 JANUARI
För ett antal år sen var vi ett kreativt gäng
som träffades på en Närverkslunch. Vi
snackade och hade som alltid trevligt med
givande samtal. Ett av samtalen handlade
om att vi borde ha en mässa för näringslivet, där man vet att den man träffar är
yrkesverksam. (Värt att notera är att alla
som har ett jobb och är yrkesverksamma är välkomna till Närverket oavsett
demografi eller geografi). Sagt och gjort
– jag tog stafettpinnen och ställde frågan
till några driftiga personer i mitt närverk.
Klart de hängde på och idéerna flödade.
Grundidéen skulle vara samma som på
lunchträffarna; inga trösklar, alla yrkesverksamma skulle vara välkomna, fri entré.
Korta snabba föreläsningar där duktiga
personer hade möjlighet att dela med sig
av sin kunskap var ett givet inslag. Här
skulle alla kunna får sin röst hörd utan att
det kostade något. Namnet ja, det byggs
kring företag, även om det offenliga är
minst lika välkommet, och en miljö där
det historiskt har skapats kontakter och
idéer har bytt ägare – salonger.
Företagssalongen var född och den
första gick av stapeln i Gamla Wermlandsbankens lokaler i Karlstad som
vi snabbt växte ur. Elite Stadshotellet
frågade om vi ville vara i deras tjusiga
salar. Vi nappade på erbjudandet som
stämmer väl med salongsidéen. Där fyller
vi i dag samtliga fyra plan och så här inför
den nionde upplagan ser det som vanligt
riktigt spännande ut. Mässa i två plan
med en mycket fin mix av utställare och
inspirerande föreläsningar på plan tre. På
översta våningen bjuder lokaljournalister in för samtal och idéutbyte. Bishops
öppnar som vanligt upp för lunchbuffé

och en nyhet för i år är att det även finns
servering i Röda Salongen på översta
våningen – de bästa besluten tas på mätt
mage.
Det skapas även många intressanta
möten mellan besökarna. Det bjuds på
kaffe och utställarna brukar vara mycket
generösa med allt från bullbak till smakprover. Ja, viktiga delar som behövs för att
det ska bli en lyckad salong. Vi är öppna
för idéer och förslag som kan passa in
under framtida salonger. För denna dag
skapar vi tillsammans och vi – arrangörer,
utställare och besökare – blir duktigare för
varje gång och det ska var en tillåtande
inbjudande miljö.
Under min uppväxt fick jag höra av min
mor ”du gör på ditt sätt” och av min far
”arbete är sånt som skapas”. Om vi tar
med oss de orden till salongen, så ska du
se att vi får den tillvaro som vi önskar.
Släpp skrivbordskanten och lämna din
kammare så välkomnar vi dig med ett
glatt humör och ett öppet sinne till Företagssalongen 25 januari.
Ödmjuk hälsning
Jacob Lund
Företagssalongen

Behöver du?

Olja, Diesel, Företagskort,
Pellets, Smörjmedel

Kontakta mig:
Olof Rhodiner, företagssäljare OK Värmland
olof.rhodiner@varmland.ok.se
054-15 37 21
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”VI BEHÖVER MÖTEN MED ANDRA MÄNNISKOR”
Marie Barthelsson tycker att mötet med kunden är det bästa med jobbet som företagssäljare på Ikea Business.

För IKEA och Marie Barthelsson har Företagssalongen varit en
självklarhet sedan starten.
– Jag har alltid massvis med ny energi efteråt. Vi är levande
varelser och vi behöver träffa andra levande varelser.
Ikea är ett av de företag som har varit
med ända sedan Företagssalongens start i
gamla Wermlandsbanken.
– Det känns jättespeciellt att vi har varit
med sedan det första tillfället, säger Marie
och berättar att Ikea aldrig har tvekat på
att delta sedan dess.
– Upplägget är så tydligt och bra och
vårt utfall har varit väldigt positivt. Direkt
när en salong är över anmäler vi oss till
nästa. Vi väljer att finnas på Företagssalongen för att stiga ut ur varuhuset och
möta våra kunder och skapa nya relatio-

ner. Vi vill vara en del av företagskulturen
i Värmland och finnas på de olika mötesplatserna.
Det är Marie och kollegan Nicolien van
Os som kunderna träffar på Ikea Business.
Marie har arbetat på Ikea sedan våren
2008. Hon jobbade på både sovrum och
kök innan hon hamnade på Business.
– Vi är både inredare och säljare, den
kombinationen toppar allt. Vi lär känna
våra kunder, deras behov och deras verksamhet och vi skapar en helhetsupplevelse
åt dem. Kunden är inte en i en massa,

varje kund är unik. Vilka människor
ska fylla lokalen som vi inreder och vad
behöver de? Det kan vara ett HVB-hem,
en restaurang, en butik, ett kontor… Vi
får vara med och skapa de bästa förutsättningarna för människor att må bra i sin
miljö. Många kunder återkommer så att vi
får fortsätta med deras inredning, det är vi
glada för.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Kontakten med människor och samtalet under dagen och inte minst att skapa
sunda och funktionella miljöer för alla
kunder – det är det som gör att vi älskar
vårt jobb, svarar Marie.
– Vi drunknar i bruset, fortsätter hon.
Vi behöver möten med andra människor,
direkt eller indirekt. Det går snabbt

att maila, men det sagda ordet väger så
mycket mer än det skrivna. Jag vill prata
med mina kunder.
Ikea Business ställde även ut när Företagssalongen gick av stapeln i Kristinehamn i november och för Marie och
Nicolien är det en självklarhet att vara
med om det blir en fortsättning.
– Företagssalongen ger oss många nya
kontakter och kunder, vi ökar kunskapen
i Värmland om vad Ikea Business är och
gör för företagen. Fast vi har funnits så
länge är det många som inte har varit i
kontakt med oss. Vi bygger befintliga och
skapar nya relationer, både med utställare
och besökare. Det ger möjligheter att
bygga otroliga nätverk.

BLI DIGITAL
FÖRETAGARE
Se möjligheterna i ditt

Den ultimata kommunikationen finns den? Välkommen att lyssna på
vår föreläsning 11.30.

företags ekonomi.
lrfkonsult.se/karlstad
054-17 74 00

upp till 293st sittplatser
pris ex. 349kr/pers inkl. 2 fika & lunch
gratis wifi & gratis parkering

Boka din nästa
konferens hos oss

OPTIKHUSET

Komplett skydd för
dina ögons skull
Välkommen till OptikHuset på Företagssalongen Karlstad
och lär dig mer om våra unika ytbehandlingar av dina glas
som selektivt filtrerar det skadliga kortvågiga blå ljuset från
skärmar och ökar kontrasten. Du kan dessutom mäta trycket
i dina ögon samt din syn i vår syndator direkt på plats!

välkommen till

TÄVLING!

054 - 51 55 00 kontakt@skoghallsfolketshus.se

Förvaltning utifrån
era behov
Är ni ute efter totalförvaltning eller enskilda
tjänster? Kontakta oss! Annette Felixson,

Sälj-marknadsansvarig, Värmland
Tel 054-29 34 75

VINN PRESENTKORT
PÅ 1000 KR!
Kom förbi vår monter på
Företagssalongen Karlstad
25/1 och svara på några
korta frågor för din
chans att vinna.

Välkommen till OptikHuset!

FRUKOSTSEMINARIUM

Med Resia
in i framtiden

Under våren 2018 kommer vi arrangera ett frukostseminarium
där vi dyker djupare kring hur du skyddar dig mot skadligt
blått ljus på din arbetsplats samt information om arbetsglasögon. Mer info och anmälan i vår monter.

Vi på Resia har verktyg och rätt
kompetens för att vara eller bli din
samarbetspartner oavsett vilken
resa, konferens eller hotellbokning
det gäller.

Möten och konferens på herrgården
Ulvsby herrgård erbjuder ett helhetskoncept
för både det mindre mötet och för den större
konferensen. Arbeta ostört i modernt utrustade
lokaler och låt oss ta hand om allt annat. Krydda
gärna vistelsen med en aktivitet. Arbete, gruppkänsla och gott liv – en lyckad kombination!
Välkommen att boka din
konferens redan idag!

054-10 24 24 • Hamng. 26
resia.se/foretag
+46(0) 565 140 10

Kristinehamn Kungsg. 46, 0550-182 00 | Karlstad V. Torgg. 14, 054-18 20 20

www.ulvsbyherrgard.se

Ingen salong utan

BULLAR
OK Värmland har varit med sedan
begynnelsen av Företagssalongen.
I dag är kanelbulledoften ett
signum och de nybakade
bakverken är ett självklart
inslag i minglet.
– Tack vare doften vet
alla att nu är OKQ8 här.
För företagssäljare Olof
Rhodiner är Företagssalongen en plats som
ger möjlighet att skapa
relationer, möta kunder
och vårda varumärket.

Många är vi som har fått serverat en varm
bulle tillsammans ett lika varmt leende
från Olof Rhodiner. Det har hunnit bli
30 år inom OK Värmland för Olof. Eller
Olle som många kallar honom. Det var
som säljchef på Höjdgatan på Lorensberg
han började sin OK-bana. Olles kiosk
(OK) sade en av ena dotterns kompisar.
– Det blir personligt, beskriver han. Vi

bodde på Stockfallet, så många av kunderna kände jag igen.
Han minns ett bra gäng som han trivdes
att vara en del av.
– Att stå i kassan, träffa folk och vara
delaktig, det tyckte jag mycket om. Vi
jobbade väldigt bra tillsammans.
Det blev 14 år på Höjdgatan. Och
under de åren skedde en stor utveckling

ändrade på som säljchef. 1997 hade OK
Lorensberg snabbkaffe.
– Det är inte gott, konstaterar han. Jag
bytte snabbt ut det till en maskin som
gjorde nybryggt kaffe varje gång. Vi ökade
snabbt vår kaffeförsäljning. I dag är våra
kaffemaskiner de bästa på bensinstationerna enligt Testfakta.
Under lite mer än halva OK-tiden har
Olof arbetat som företagssäljare. Han har
hand om företagskortet, tankbilsleverenser, pellets och smörjolja. Det roligaste
med hans jobb är att komma ut och träffa
kunderna.
– Det är en förmån att få ha en sådan
tät kundkontakt, säger han.
– Det är en fördel att jag finns nära, så
lokalt. När det ringer om en tankbilsleverens, då vet jag var det ligger. Jag kan
åka och prata med kunderna, de får ett
ansikte och jag likaså. Jag får förståelse för
företagen och jag skapar relationer. Det är
precis som med Närverket och Företagssalongen – jag skapar kontakter, relationer
och stärker varumärket. Man gör affärer
på relationer.

Hur kommer det sig att ni bjuder på
bullar?
– Vi hade med ugn och bullar till Svenska rallyt ett år, det var väldigt populärt
med en varm bulle. Jag har varit med på
alla Företagssalongen och serverat bullar.
Folk känner bulldoften och letar upp oss,
det har blivit ett kännetecken.
Olof tycker att det är viktigt att vara
ute och synas och berätta om stationerna.
Dessutom finns ju bullarna även där.
– Och Jerry och Maria finns på stationen
på Våxnäs. De ska ta över efter mig, säger
han och berättar:
– Jag kommer att vara med den 25
januari, men jag ska mingla mer än jag
brukar. Nu får Jerry och Maria representera OKQ8 under Företagssalongen.
Att Olof tar steget tillbaka från Företagssalongen betyder dock inte att han går
i pension. Inte än på ett par år i alla fall.
Han stortrivs med sitt jobb.
– Jag är stolt över att få jobba för ett
varumärke som är så här bra och det är
häftigt att få göra den här resan.

Bilprodukterna är grunden och Olof Rhodiner tycker att det är viktigt att de finns på OK Värmlands stationer.

på macken.
– Då hade vi nio tvätta själv-platser
varav flera med lyft. Du kunde meka med
bilen, byta avgasrör, olja, filter. Vi hade
22 000 besökare årligen i hallen. Det är
populärt fortfarande, men inte lika stort i
dag eftersom du inte kan göra lika mycket
själv med din bil.
Under de 14 åren fick Olof se hur
bilsortiment blev mindre samtidigt som
servering ökade. Han kommer väl ihåg
hans personliga startskott för mackens
korv med bröd:
– Jag hade varit ute på pumpplan och

framför mig gick en dam. Hon stannade
och jag frågade om jag kunde hjälpa till.
Hon undrade om vi hade grillad korv. Jag
sa nej och hon gick. Efter det plockade vi
in en grill. Nu är utbudet väldigt stort.
– Förr åkte man till OKQ8. I dag är vi
en del av resan.
Servering med bakverk och hamburgare
till trots – Olof poängterar att de bilrelaterade produkterna är grunden.
– Det är jätteviktigt att de är kvar. Du
ska hitta filter, torkarblad och bilvård plus
dricka, korv och kaffe.
Det sistnämnda var det första han

Det är Jerry Saxemyr och Maria Olsson som i framtiden serverar bullar på Företagssalongen.

Söker du lokal?
Träffa oss på Företagssalongen!

klovern.se | karlstad@klovern.se

Bättre hälsa!

Brinner du för din verksamhet?

Boka hälsoanalyser
och behandlingar.
DIN KOMMUNIKATÖR I MEDIEBRUSET

SANERA ER LJUDMILJÖ MED TAVLOR AV ÅTERVUNNEN PLAST
hemsidor, film, animation, illustration, grafisk form

• Korrekturläsning
• Textbearbetning
• Översättning
• Broschyrer
Hetta upp eventet med en eldshow!

• Frilans

Teater Mimulus levererar större
och mindre eldshower för event
utom- eller inomhus..

• Foto

073-8547206

ILLUSTRATECH.SE

Anica Norman
Naturläkare (SN
LF

)

HÄLSODYNAN AB

www.telbykommunikation.se

LJUDABSORBENTER MED EGET TRYCK

www.halsodynan.se

076-805 14 50

LITET SKOGSBOLAG MED STORT HJÄRTA
Nykvist Skogs är det lilla skogsföretaget som fokuserar på
trygghet, närhet och långsiktighet.
– Vi tror på att bygga relationer. Vi tycker mycket om våra
kunder och de tycker om oss. Det ska kännas rätt i bröstet.
Det säger Pär Skinnargård som sedan
drygt tjugo år tillbaka äger det närmare
dubbelt så gamla företaget tillsammans
med Sven Nykvist.
– Då var det tre anställda. Nu är vi nio,

de vet vilka som verkar i deras skog,
berättar Pär.
Nykvist Skogs riktar sig i huvudsak till
familjeskogsbruket. Fastigheterna ligger
främst i och omkring Gräsmark och väs-

VÄRMLANDS SKOGAR
Skogsmarksarealen i Värmland är cirka
1,3 miljoner hektar, varav 60 procent
ägs av 20 800 privata skogsägare.
Sveriges högsta kända tall växer i
Gräsmark och har en total höjd på
37,8 meter.
Fakta: Skogsstyrelsen

Lina Edin och Pär Skinnargård känner skogarna i och omkring Gräsmark mycket väl.

men vi sysselsätter totalt tjugo personer
– maskinägare, åkeri, skogsarbetare och
entreprenörer.
– Den stora skillnaden mellan oss och
de stora bolagen är att vi inte byter folk.
Skogsägarna känner sig trygga eftersom

terut till Arvika och Eda, men de arbetar
även med skog i bland annat Torsby och
Munkfors. De erbjuder hela spannet från
att sätta plantan till att avverka och sälja
virket vidare.
– Vi köper virket av skogsägaren, avver-

kar det och säljer det sedan till industrier,
sågverk och massaindustri. Vi är helt
fristående, det är unikt, säger Pär.
– Vi ser till att de får rätt råvara vid rätt
tidpunkt. Vi anser oss väldigt leveranssäkra.
Lina Edin sköter företagets marknadsföring och ekonomi. Hon poängterar
vikten av den personliga relationen och
förklarar att det alltid är prioriterat.
– Vi fick frågan om att köpa en telefonväxel, men det tackade vi nej till. Ringer
du till Pär, då kommer du till Pär och så
vill vi ha det. Vi ska vara lätta att få tag
på och vi måste alltid ha tid att prata
med folk. Vi bor och verkar i det området
som kunderna finns. Det är äkta och jag

– Granvirket här är extremt vackert och
träden blir väldigt höga.
Pär och Lina förklarar att Nykvist Skogs
aldrig använder schabloner när de ska
arbeta i en fastighet. Varje skog är speciell.
– Vi anpassar oss efter skogen och det
vet våra kunder. De litar blint på oss och
det känner vi ett jättestort ansvar för. Vi
skulle aldrig ta ner en skog som inte är
redo, säger Pär och fortsätter:
– Vi lyssnar alltid på skogsägaren.
Kommer han eller hon till skogen när vi
är där stänger vi alltid av maskinerna så
att de kan prata med oss. För många kan
det vara en sorg att avverka sin skog. De
kanske spenderade sin barndom på just
den här platsen, det sitter många minnen i

Här samlas virket ihop och sorteras efter sort och storlek. Maskinen är skapad för att göra minsta möjliga åverkan på
marken.

tycker att det är så roligt. Det är en viktig
uppgift.
Skogsbrukstraditionen är stark i
Gräsmark. Under en biltur på en snöig
skogsväg pekar Pär och berättar vilka som
äger markerna och hur gamla vissa träd är.
Somliga av dem var han med och planterade.

träden. Det är viktigt att vi lyssnar på det.
Pär och hans kollegor ger alltid råd till
skogsägarna som anlitar dem. De kan
handla om allt från hur skogen ska vårdas
till hur man kan tänka vid ett arvskifte.
– Samhället blir mer och mer digitaliserat. Vi måste öka mjukvaran i samma
takt, annars blir det inte bra. Många större

Årsringarna vittnar om hur trädet har mått.

företag tappar mjukvaran, men vi satsar
hårt på den. Vi vill stå för stabilitet,
trygghet och långsiktighet.
– Det blir mer som ett hantverk, säger
Lina. Vi har väldig respekt för skog och
skogsägare. Vi har många fina människor
som kunder. Hjärtat är med.
För Nykvist Skogs är mötet med
människor viktigt. Som utställare på
Företagssalongen får de möjlighet till
många sådana.
– Det är berikande att stå där och det
är nyttigt att synas utanför skogen. Vi
vill presentera oss för såväl skogsägare
som icke skogsägare. Men alla har ju
en relation till skogen på ett eller annat
vis, säger Pär och understryker vikten
av att komma ut och berätta om skogsbranschen.
– Skogsbruket är en arbetsplats i framtiden och du måste inte vara i skogen.
Du kan sitta på ett kontor i Stockholm
eller utomlands och arbeta med skogen,
men det kommer sällan fram.
Lina berättar att de har testat olika
tävlingar under åren, men oavsett tema
får de många besökare.
– Det är alltid mycket folk som stannar
hos oss. Det är ofta kö och det är väldigt
roligt att så många vill prata med oss. Vi
hoppas på att skapa många nya relationer
när det är dags igen.

Vill du göra ditt företag mer lönsamt?
Vi på Accountor berättar gärna mer på
Företagssalongen eller på
www.accountor.se.

Leasa konsten hos oss!

provexa.se

”VAKNA OCH PIGGA MEDARBETARE KLARAR UPPGIFTEN BÄTTRE”

– Min känsla är att vi gör något riktigt bra.
Det säger Marita Blomkvist som är en av Optikhusets ägare.
Tillsammans med kollegorna vill hon nå fler vars ögon ställer
till det på arbetsplatsen.
Sedan tre år har Optikhuset sin alldeles
egna ögonhälsomässa, något de är ensamma i Europa om. Nu satsar de på att nå
ännu fler genom att ställa ut på Företagssalongen.
– Vi fick en inbjudan till Kristinehamn
och kände att självklart ska vi vara med.
Det var jättetrevligt och nu ser vi fram
emot salongen i Karlstad, säger Marita
som startade Optikhuset 2004 tillsammans med sin man Per Blomkvist och sin
bror Urban Johansson.
Optikhuset sätter stort fokus på hur våra
ögon mår. De har bland annat en egen
ögonbottenkamera med vilken de kan
upptäcka ögonsjukdomar och se orsaken
till synfel.
– Jag har en master i optometri och
Urban är utbildad i diagnostisk optometri,

så här finns mycket kunskap om ögonbotten, säger Per och berättar att andra
optiker måste skicka sina ögonbottenbilder till en extern ögonläkare.
– Här får vi resultatet direkt. Vi pratar
direkt med patienten och får veta hur de
mår. Det gör inte en extern läkare, säger
Urban.
Per berättar att dagens ögon är hårt ansatta av blåviolett ljus som finns i solsken,
surfplattor, datorer och mobiltelefoner.
– Ljuset är skadligt för ögats vävnader.
En längre exponering kan leda till ögontrötthet, huvudvärk, tidig gråstarr och förändringar på gula fläcken. Men det finns
lösningar som kan ta bort det skadliga
med 50 procent. Då kan du sitta bakom
skärmen utan att somna. Vakna och pigga
medarbetare klarar uppgiften bättre.

Urban, Per, Marita och deras medarbetare träffar ofta personer som har fått
diagnosen dyslexi – både barn och vuxna.
De berättar att många får diagnosen,
trots att de inte har fått någon grundlig
undersökning.
– De upplever att bokstäverna rör sig,
så de tröttnar snabbt på att läsa, berättar
Marita.
– Oftast handlar det om samsynsproblem eller en dold skelning. Vi mäter
samsynen för att se hur ögonen samarbetar. Vi lägger ner mycket tid på patienten,
fortsätter Urban.
– Vi tar bort problemen så att bokstäverna står still, säger Per.
Marita berättar att det kan komma
personer som under hela sitt liv har haft
lässvårigheter men som inte fått rätt hjälp.
– När vi gör en undersökning är vi
väldigt noga. Vi tar vårt ansvar och vill
inte missa något. Därför undersöker vi

hela ögat och ställer många frågor. Det är
häftigt när man får hjälpa dem som har
haft problem.
Förutom ögonhälsa är givetvis bågarna en stor del av verksamheten. Särskilt
Marita tycker mycket om att hitta rätt
bågar till kunderna.
– Vi åker på en hel del mässor, till Paris
bland annat. Hittar jag en snygg båge som
jag tror skulle passa en speciell kund, då
ringer jag den kunden. Och om en kund
önskar en båge vi inte har, då fixar vi det.
Eftersom vi är fristående är vi inte bundna
till några märken.
Under Företagssalongen kan besökarna
testa ögontryck, mäta glasögon och testa
provbågar i Optikhusets monter.
– Och vi kommer att lyssna på vilka
problem de har, säger Marita. Om det
finns någon på en arbetsplats om har ett
problem som de inte lyckats lösa – då
hoppas jag att de kommer till oss.

Urban Johansson, Marita Blomkvist och Per Blomkvist driver Optikhuset tillsammans sedan 2004.

MOT DEN LJUSNANDE FRAMTID!
”Vila får du göra i kôrvskinnet!” sa bonden
till hästen och detsamma gäller egna företagare som mig. För trots att jag försörjt
mig utan bidrag i hela mitt vuxna liv så
har jag en löjligt låg pension. När jag startade eget så fanns till att börja med inga
pengar alls att sätta av till pensionsförsäkring och när det med tiden gick lite bättre
skulle det gigantiska underskottet i eget
kapital jag dragit på mig under inledande
förlustår lyftas fram och skattas av – ja,
sen var det liksom kört.
Det har inte oroat mig så mycket, ärligt
talat så förväntade jag mig inte att leva så
länge.
Men nu har dagen kommit och jag
nästan fnittrar när jag ser hur lite jag
förväntas överleva på. Så det blir till att
arbeta ända in i kaklet och därmed är
jag en praktpensionär för det är ju vad
politikerna vill.
Och jag får ju säga att det är väldigt
trevligt att återvända till det egna företagandet efter min sjuåriga utflykt till
löneslaveriet. Visserligen var det förledande trevligt att ha arbetskamrater,
betald semester, slippa administration och
kunna göra sin deklaration på 30 sekunder
blankt, men det var också rätt jobbigt att

förväntas arbeta efter klockan och inte
efter belastning. Och att inte jobba med
företagsutveckling utan ”bara” med sin
profession.
Men tack vare mitt tidigare gräshoppeliv får jag nu återupptäcka det egna företagandet, det är faktiskt gôrskôj! Särskilt
som jag alltså ändå har den där fattigpensionen i botten som inte gör att jag måste
dra in full sysselsättning hela tiden.
När jag blev min egen första gången var
de första åren kaos och oro och en jäkla
massa jobb. Så jättenervöst att försöka
lära sig allt man behövde, att inte veta om
kunderna skulle komma och alltid leva i
ovisshet om hur det skulle se ut på kontot
om någon månad.
Det sistnämnda gäller än, jag har verkligen ingen aning om framtiden. Men i
övrigt är tillvaron behaglig, nätverket finns
på plats och gör att det ramlar in trevliga och lagom utmanande uppdrag, jag
upptäcker till min förvåning att jag både
hinner njuta mitt otium och fortsätta vara
företagsam. Det där kôrvskinnet får nog
vänta några år till!
Cecilia af Jochnick
skribent, föreläsare, moderator

Beställ dina fossilfria &
nedbrytbara företagspresenter
och giveaways hos oss!

Öppet
dygnet
runt i vår
butik på
nätet!

www.butiktra.se

hammarö10
Giltig t.o.m. 31/12 2018.

Vi vet att de flesta arbetsplatser idag är fyllda av höga
krav samtidigt som det känns som om tiden blir mer och
mer begränsad.
Genom vår satsning ICA Online kan du nu handla
från vår butik på nätet för att frigöra lite tid. Här kan
du beställa allt ni behöver och sedan fokusera på annat
medan vi packar och levererar varorna. För att göra det
ännu enklare kan du prenumerera på dina vanligaste
varor, till exempel till fredagsfrukosten och fruktkorgen.
Snabbt och enkelt ska det vara!
Träffa oss på Företagssalongen 25 januari,
vi berättar gärna mer!
Välkommen!

En riktig mataffär

Anmäl dig gärna till vår föreläsning på
Företagssalongen ”TRÄ, koncept och IRL butik”.

lena@butiktra.se, 070-55 99 582
Tyggårdsgatan 2, Magasin 2
Inre Hamn, Karlstad

Nu får du 10%
på första köpet.
Ange rabattkod:

Öppet alla dagar 7-22

Excellösningar och IT-utbildningar
www.ejenconsulting.se
070 539 65 72

SVENSKA SPEL

Hammarö
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Öppettider
Måndag-fredag 8-20
Lördag-söndag 10-18

Bivägen 11, 663 41 Hammarö
Tel 054-774 51 00
ICA.se/kvantumhammaro
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MED PASSION FÖR KONSTEN
hängde hans konst. Då tänkte jag att
någon gång ska jag sitta där och titta när
andra hänger, men än i dag är det jag som
hänger, säger han och skrattar.
Det hann bli gallerier på fler platser i
Stockholm – på Karlavägen, Grev Turegatan och Storgatan. Som mest har Mats
drivit fem gallerier samtidigt; i Stockholm, Karlstad, Malmö, Göteborg och
Helsingborg.

I dag finns Galleri Bergman på Herrhagen i Karlstad och Östermalm i Stockholm. Båda gallerierna visar periodiska
separatutställningar med samtidskonst,
främst av nordiska konstnärer.
Har du någon favoritkonstnär?
– Edvard Munch. Inget har fångat
mig så starkt som Skriet. Den fångar ett
mående så att alla förstår att den här personen mår väldigt dåligt. Den är så stark i
uttrycket.
Förutom rena konstutställningar
erbjuder Galleri Bergman utsmyckning
och leasing. Det förstnämnda handlar
om att Mats utsmyckar företag med olika
konstverk. Det senaste projektet var Elite
Stadshotellet.
– Jag satte upp två Lerin, tre Karin
Broos, fem Nino Ramsby och en Joakim

I över 30 år har han varit den förlängda armen mellan konstnärerna och konstälskarna.
– Passionen är på topp, säger gallerist Mats Bergman.
Han slår sig ner på en stol i ett av de
stora rummen. Trots regn och mörker är
här ljust och uppfriskande. På väggarna
hänger tavlor av Karlstadskonstnären Karolina Norlin. Alla är noggrant placerade
på de vita väggarna.
Mats pappa var chefredaktör på Värmlands Folkblad och hans mamma var
bibliotekarie. Många i familjens umgängeskrets var konstnärer.
– Så jag har konsten i modersmjölken,
berättar Mats som redan efter gymnasiet
startade sin yrkesbana inom konsten.
– Jag var skoltrött och ville jobba något
år innan jag läste vidare. Jag sålde konst åt
ett danskt företag och det gick väldigt bra.

Efter en tid gick det dock upp för mig
att det inte var så bra konst. Jag ville visa
bilder, få reaktioner från betraktaren och
byta ägare på konstverken.
Att plugga vidare, som var Mats intention, blev aldrig aktuellt. Som 20-åring
bestämde han sig för att flytta till Stockholm och öppna galleri.
– Det går ju inte egentligen, men jag
gjorde det, konstaterar han.
Han öppnade sitt galleri på Hornsgatan
och han minns väl sin första konstnär
– Herman Rejers som bland annat har
skapat Solastatyn i Karlstad.
– Han satt mitt i rummet i en fåtölj,
drack konjak och rökte cigarr när jag

För första gången ska Mats Bergman vara med på Företagssalongen. Han ska visa ett antal originalmålningar och
bland annat berätta om kulturföreningen Cultus och hur det går till att leasa konst till ett företag.

– Det är jättevikJohansson. Det är
tigt att den yngre
ett fantastiskt exemmänniskan kan ta
pel på hur man kan
till sig konst och
förädla en miljö.
kultur. Många tror
Han berättar att
att det är trist, men
hos vissa företag
det är det inte.
är det en stolthet
För att nå ner i
att ha bra konst på
åldrarna bjuder Mats
väggarna. Andra,
även in skolklasser
poängterar han, har
till sina gallerier.
undermålig konst.
– Jag vill bjuda
– Om ett företillbaka, säger han.
tag säljer en viss
De flesta barnen
produkt, varför ska
tycker att det är
tjänstemännen ha
spännande och
produktaffischer
inspirerande.
på sina kontor? De
Galleri Bergman
måste ju bli trötta
har sin egen konstpå att se den här
och kulturförening
produkten. I stället
– Cultus. Dessutom
borde de ha bilder
anordnar man resor i
som skapar kreativikonstens tecken; allt
tet och inspirerar.
för att sprida intresNär ett företag
set och nå ut till fler konstälskare.
vill leasa konst syr Galleri Bergman ihop
Du har arbetat med konst i 32 år, hur
ett paket som passar. Företaget kan sedan
är passionen?
byta konsten när det vill.
– Det har givetvis gått upp och ner
– Det är ett bra sätt för företag att få
under åren, men nu är den på topp. Att få
de anställda att trivas samtidigt som de
umgås med kreativa
får representativa
konstnärer och krealokaler.
tiva gallerister, att få
Mats startade
träffa en publik som
konstföreningen
brinner för konsten
Våga se där han
12 - 27 januari
Erik Hjorth – det är en väldigt
nådde många yngre.
2 - 17 februari
Petter Thoen kreativ och positiv
– Det var kul, jag
jobbade stenhårt
23 februari - 10 mars Nino Ramsby miljö, svarar han och
med det. I dag kör
16 mars - 7 april
Cecilia Stigevik tillägger:
– Man kan inte bli
jag reklam på Karl13 - 28 april
Emilia Cassiopaeus en bra gallerist om
stads Universitet och
5 - 19 maj
Gunilla Larsén man inte brinner för
jag har lyckats bra.
Det var många unga
25 maj - 9 juni
Niki Merimaa att visa det som är
under den senaste
15 - 17 juni
Dayou Lu viktigt.
vernissagen.

VÅRENS UTSTÄLLNINGAR

Smärtfri och effektiv behandling
av nagelsvamp med Lunula Laser

Gunilla Eisfeldt Esselin
Ö.Kanalgatan 4 Karlstad 054-182255
www.hagahudofot.se

RACKETCENTER
Tennis Squash Badminton
Välkomna att spela hos oss!
054-18 30 00
Stadionvägen 2, Karlstad
karlstad.se/racketcenter

NÄR DU
VILL BLI POSITIVT
ÖVERRASKAD
Ö:a Torggatan 2C
070-515 49 50

E-post

kontakt@mediagruppen-karlstad.se

652 24 Karlstad
solstadens.se

Helena’s Italy presenterar

DET GODA LIVET!

Adress
Tingvallagatan 1D,
652 24 Karlstad
Telefon
0709 - 608 766

Webbsida

www.mediagruppen-karlstad.se

TA STEGET!

B2B matprodukter & språktjänster

www.helenasitaly.se

HON BRINNER FÖR HÄLSAN
– När jag får någon
att må bättre, då
känns det som tre
poäng i basket.
Naturläkare Anica
Norman analyserar
din hälsa och hjälper
dig med obalanser
i kroppen.
Anica Norman har i drygt 14 år drivit sitt företag Hälsodynan.
På Företagssalongen hoppas hon att nå såväl företag som privatpersoner.

Sedan hon var liten har Anica känt att
hon vill arbeta med människor och få dem
att må bättre. Hon var inne på såväl sjukgymnast– som kiropraktorspåret innan
hon läste till tandsköterska på gymnasiet.
– Jag fick jobb direkt. Jag tror det blev
totalt sju tjänsteår. Det var dock inte så
kreativt som jag behövde, jag ville ha utmaningar. Funderade på att bli tandläkare,
men ville inte slösa bort tiden på något
som inte kändes helt rätt.
Hur hon skulle få ihop kombinationen
jobba med människor och forskning visste
hon inte. Anica beskriver att det fick bli
en variant:
– Jag fick jobb som marknadsassistent
i byggbranschen och jag trivdes jättebra.
Tyvärr funkade det inte med jobb, barn,
bygga hus och handbollsträning. Jag

brände ut mig.
Hon sitter i en stol på sin mottagning.
Vid hennes ena sida står det välanvända
mikroskopet och vid den andra är ett av
flera fönster med hennes logga och företagsnamn.
– När jag var utbränd kom jag i kontakt
med ett norskt företag som tillverkade
en dyna, berättar hon. Man sitter på den
och det reducerar stress. För mig funkade
den. Jag blev klar i huvudet och kände inte
av smärtan i nacke och skuldror längre. I
samarbete med det norska företaget tog
jag den till Sverige och döpte den till Hälsodynan. Det blev också företagsnamnet.
– Sedan upptäckte jag att det fanns
fler intressanta saker som kunde hjälpa
människor att förbättra sin hälsa –
massage, näring, olika sätt att analysera

kroppen via blod, ögon och olika tekniska
mätinstrument.
Anica bestämde sig för att bli naturläkare.
– Man måste ha basmedicin minimum
60 poäng som grund och ett flertal terapier utöver det. Jag gjorde 37 tentor på
två år plus ett 30-tal inlämningar vilket
motsvarade 80 poäng.
– 2003 startade jag Hälsodynan. 2014
kunde jag titulera mig Naturläkare, SNLF.
Det står för Svenska Naturläkarförbundet.
Jag fortutbildar mig i snitt fyra gånger
per år. Senaste utbildningen handlade om
förmågan att andas och dess påverkan på
lymfsystemet.
Vad är mest intressant med ditt jobb?
– Att använda blod och teknik för att
läsa av hur patienten mår. Mikronäring

och processer som ger till energi till cellerna är det mest intressanta.
Anica jobbar med att ändra vanor. Störst
fokus ligger på hälsoanalyser, men hon
gör även olika behandlingar som massage,
frekvens och lymfbehandling.
Vilka symptom är vanligast hos dina
klienter?
– Värk, trötthet och problem med
magen. Oftast har de sökt konventionell
vård först innan de kommer till mig. Upptäcker jag stora avvikelser råder jag dem
alltid att gå till en vanlig läkare.
Hon berättar att många av hennes
patienter har problem med socker, mjöl
och mjölk.
– De klarar inte av mängden de äter,
det är på tok för ofta på menyn. Kroppen hinner inte med och du utvecklar en

Vad betyder växtinredning för er?
För oss betyder
växtinredning
mer än bara
gröna växter.
Med växter på jobbet kan vi på Ambius skapa
en mer levande och kreativ arbetsmiljö åt er.
Frukt på arbetsplatsen bidrar till friskare och
piggare medarbetare. Låt Ambius leverera färsk
frukt till jobbet, en-två gånger i veckan eller enligt
överenskommelse.
www.ambius.se

Det tar 6 minuter att inse att
företagen inte Behöver pensioneras
bara för att dess ägare gör det!
Se vår film på transfertocoops.se

Som kund hos Anica kan man själv få se sitt blod samtidigt som Anica tittar på det i sitt mikroskop.

intolerans. I dag är mat av sämre kvalitet
lättillgänglig och för billig. I kombination med stress, för lite sömn och för lite
motion säger kroppen till slut ifrån och
när jag gör en hälsoanalys kan jag se de
obalanser som detta skapar.
Anica bestämde sig
i somras för att bli
vegan samt sluta med
kaffe. Kroppen svarade
med lättnad. Mycket
stress och obalanser
försvann.
– Det är viktigt att
individualisera. Det
finns ingen exakt
meny som passar alla.
Man måste ta hänsyn till ålder, var de
befinner sig i livet, hur de mår. Men processad mat bör definitivt undvikas! Den
passar inte någon.
En vanlig intolerans är mjölkprotein.
Flera gånger i månaden kontaktas Anica

av föräldrar till barn som är mycket extroeller introverta.
– Alla de barnen har haft magar som
inte fungerat som de ska. Hundra procent
av dem har reagerat på mjölkprotein. Det
är inte lätt att vara alert och koncentrerad
i skolan om magen
måste jobba med mat
den inte tål. Jag tycker
att vi ska minska
mängden socker, mjölk
och mjöl till våra barn.
Denna rekommendation gäller även vuxna.
Anica ger råd om
näring och vanor till
sina patienter. Hon
kallar kroppen för ett häftigt redskap, men
poängterar att det gäller att vara lyhörd
för hur redskapet mår.
– Det är kul att få påverka andra. Ju fler
som trivs med sig själva, desto trevligare
får jag utanför mottagningen.

www.varmland.coop

LEXUS SJÄLVLADDANDE
ELHYBRIDER
En kompromisslös kombination av innovativa idéer
och hög prestanda gör Lexus självladdande elhybrider till ett smartare val än en dieseldriven
bil. Träffa Alex och Martin från Lexus Karlstad på
Företagssalongen Karlstad 25 januari. Prata elhybrid
och titta närmare på Lexus NX och Lexus RX.
LEXUS KARLSTAD
Ramgatan 13, Karlstad.
www.lexus.nu

PROGRAM FÖRETAGSSALONGEN 25/1
FÖRELÄSNINGAR
10.30-10.50 Paper Province
Skapa möjligheter och tillväxt
Handelskammaren, plan 3
11.30-11.50 Testhuset
Den ultimata kommunikationen – finns den?
Handelskammaren, plan 3
11.30-11.50 Soleva education / Ekonomipartner
Våga prata pengar
Esias Tegner, plan 3
11.30-11.50 Styrelseakademien
Aktivt styrelsearbete, varför då?
Carl Jonas Love, plan 3
11.30-11.50 Balans & Utveckling
Lär dig sätta gränser med samtalsterapi
Erik Gustaf Geijer, plan 3
12.10-12.30 Kommunalråd (S) från Munkfors och Karlstad
Hur politik och näringsliv samarbetar för ett bättre
företagsklimat i Värmland
Handelskammaren, plan 3
12.10-12.30 PPS Consulting
Hållbara arbetsplatser och bostäder
Carl Jonas Love, plan 3
12.10-12.30 CX3
Hiit – träning en Hit
Esias Tegner, plan 3
12.10-12.30 off2off
Smart resurshantering med digitalisering inom
offentlig sektor
Erik Gustaf Geijer, plan 3

13.40-14.00 ICA Sillerud och Silleruds Station
Kreativt företagande i Landsbygden
Erik Gustaf Geijer, plan 3
13.40-14.00 Arbetslivsresurs
Ta pulsen på dig och dina anställda och bli en attraktiv
arbetsgivare!
Carl Jonas Love, plan 3
13.40-14.00 Mediamind
Smart digital marknadsföring!
Handelskammaren, plan 3
13.40-14.00 JP Infonet
Inte långt kvar till 25 maj 2018 – Är du klar med din strategi?
Esias Tegner, plan 3
14.30-14.50 Tejp Brands & Design
Varumärkesstrategier som skapar starka relationer
Carl Jonas Love, plan 3
14.30-14.50 Trä Butik & Galleri
TRÄ, en IRL-butik och koncept
Erik Gustaf Geijer, plan 3
14.30-14.50 Time2Change
Positiva Resultat
Handelskammaren, plan 3
14.30-14.50 Match2Job
Det börjar med en arbetsgivare
Esias Tegner, plan 3
15.10-15.30 Nyföretagarcentrum Karlstad
Ta steget till eget!
Carl Jonas Love, plan 3
15.10-15.30 Care of Amanda
Fem tecken på att du stressar för mycket
Erik Gustaf Geijer, plan 3

13.00-13.20 Putte i Parken
Musikfestival – en inkluderande mötesplats
Handelskammaren, plan 3

15.10-15.30 Creative54
54 minutes – Svaren du behöver för att kommunicera bättre
Esias Tegner, plan 3

13.00-13.20 Ricvida
Att tänka stort är fortfarande att tänka
Esias Tegner, plan 3

15.10-15.30 Silverryggen Konsult/Christina Haugsöen
Levande ledarskap
Handelskammaren, plan 3

13.00-13.20 Nykvist Skogs
Nykvist Skogs – arbetar med världens bästa råvara
Carl Jonas Love, plan 3

JOURNALISTRUMMET (Empiren, plan 4)

13.00-13.20 QBIM
Affärsanalys i praktiken
Erik Gustaf Geijer, plan 3

11.15-12.00 Jonny Ohlsson Media

13.00-16.00 CarinCoach
Prova på coaching med NWT:s Fråga Coachen
Beatlesrummet Rum 130, plan 3

14.15-15.00 Värmlandsbygden – Dennis Johansson Hall

12.15-13.00 VF - Lena Fosselius-Peterson
13.15-14.00 NWT - Frida Flodkvist

För mer och uppdaterad info besök foretagssalongen.se

UTSTÄLLARE 11-16 ELITE STADSHOTELLET
A3
a3.se

Idrottspriser
idrottspriser.nu

Putte i Parken
putteiparken.se

Aktiv IT Partner
aktivit.se

Iloq
iloq.com

QTYM
qtym.se

Accountor Karlstad
accountor.se
Almi Företagspartner
almi.se

Illustratech
illustratech.se
IKEA
ikea.se

Ambius
ambius.se

inCup
incup.se

Arkitektkopia
arkitektkopia.se

JOBmeal
jobmeal.se

Beebyte
beebyte.se

Karlstad Innebandyarena
karlstadinnebandyarena.se

Cultus konst & kultur
galleribergmankarlstad.se/cultus

Karlstads kommun Vård/omsorg
karlstad.se

Ejen Consulting
ejenconsulting.se

KMTI
kmti.se

Elgiganten
elgiganten.se

LRF Konsult
lrfkonsult.se

Eskebohl
eskebohl.se

Löfbergs Lila
lofbergs.se

Frykenstrand
frykenstrand.se

Manpower
manpower.se

Företagssalongen
foretagssalongen.se

Nykvist Skogs
nykvists-skogs.se

Gustaf Fröding Hotell & Konferens
gustaffroding.se

Office Depot
officedepot.se

Handelskammaren Värmland
handelskammarenvarmland.se

Optikhuset
optikhuset.se

Hälsodynan
halsodynan.se

Powerpay
powerpay.se

Arbetslivsresurs
arbetslivsresurs.se

IT-Hantverkarna
it-hantverkarna.se

Balans & utveckling
balansutveckling.se

JustNu
justnu.se

Boltic
ifboltic.com

Karlstads kommun Näringsliv
karlstad.se

Dömle Herrgård
domle.se

Klövern
klovern.se

Ekonomernas Hus
ekonomernashus.se

Lexus
lexus.se

Elite Hotels
elite.se

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
lansfast.se

Exitpartner
exitpartner.se

Make my Day
makemydayfilm.se

Färjestadstravet
farjestadstravet.se

Motortrend
motortrend.se

Galleri Bergman
galleribergmankarlstad.se

Närverket
narverket.se

Haga Hud & Fot
hagahudofot.se

OK Värmland
okvarmland.se

Hello kommunikation
hellokommunikation.se

Plushögskolan
plushogskolan.se

ICA Kvantum Hammarö
ica.se

Provexa Företagsmäklarna
provexa.se

PWC
pwc.se

Racketcenter
karlstadracketcenter.se
Resia
resia.se

Riksbyggen
riksbyggen.se

Salos Markiser & Persienner
salosmarkiser.se
Samhall
samhall.se

Selma Spa
selmaspa.se
Soleil IT
soleilit.se

Solstadens Ekonomikonsult
solstadens.se
Stiftelsen Karlstadshus
stiftelsen-karlstadshus.se
Strokirk-Landströms
strokirk-landstroms.se

Svensk Företagsförmedling
sffab.se
TAG Reklam
tagreklam.nu

Telby kommunikation
telbykommunikation.se

Tingvallagymnasiet (mässvärdar)
karlstad.se/Tingvallagymnasiet
Tonnys Tapetsserié & Sängbutik
tapetserarverkstad.com
3
tre.se

Ulvsby Herrgård
ulvsbyherrgard.se
Ulvsby Ranch
ulvsbyranch.com

Uppfinnare Fritiof Huldén
fritiof.se
Verksamt.se
verksamt.se

Wemlandsevent
wermlandsevent.com
Vildmark i Värmland
vildmark.se

Wiphanai Fastigheter
wiphanai.se

Värmlandskooperativen
varmland.coop
Värmlandstrafik
varmlandstrafik.se

ANNONSERA I FÖRETAGSSALONGENS EGEN TIDNING

Höstens datum för Företagssalongen är 6 september.
Veckan innan får samtliga företag i Värmland nästa
Affärsmagasin Värmland. Boka din annonsplats redan nu!
Sofia Telby: sofia@telbykommunikation.se eller 070-757 51 86
Christer Nord: christer@illustratech.se eller 076-805 14 50

En effektiv lunchtimme för alla
i näringslivet!
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

www.narverket.se

