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Möt dem som

VÅGAR PRATA

”VI TUMMAR ALDRIG
PÅ KVALITETEN”

Städeriets Linda Berglund

om psykisk ohälsa
På Ulvsby Ranch

FRODAS WESTERN

HELA PROGRAMMET FÖR 6 SEPTEMBER

TIONDE UPPLAGAN UNDER SPÄNNANDE DAGAR
Ja, det är spännande dagar som möter oss
i början av september. Först Företagssalongen och sedan några dagar därpå
riksdagsval.
Företagssalongen den 6 september är
den tionde i rak följd sedan start. Känns
som första upplagan var nyligen även om
det är många år sedan vi drog igång. Men
tiden går fort när man har roligt och får
träffa bra folk.
Det hela började med ett gäng företagare som saknade en öppen mötesplats för
yrkesverksamma. Ett tillfälle där vi kunde
visa upp våra varor och tjänster, få reda på
vad som var på gång, lyssna på korta föreläsningar, skapa och vårda kontakter. Jag
tog stafettpinnen och fick många fina tips
och kreativa idéer hur en sån dag skulle
kunna se ut. En ”salong” med företagssamma människor som blev Företagssalongen.
De som valt att vara med genom åren
är allt från rutinerade multinationella
storbolag till nystartade pigga företagare,
mingelproffs till de som precis lämnat sin
kammare, föreläsningsstjärnor som reser
land och rike runt till någon som håller
sin första pirriga föreläsning. Löpande
fortsätter vi att skruva och justera dagen
efter alla fina tips som kommer in.
Och nu är det dags för den tionde
upplagan! Många intressanta företag och
organisationer har valt att vara med både
som utställare och föreläsare. Vi fortsätter
att arbeta för en stämning som ska vara
inkluderande och ta bort så många trösklar som möjligt med: fri entré, föreläsningar för alla som önskar få sin röst hörd
och kanske viktigast av allt – vi skapar
dagen tillsammans.

Några få dagar efter höstens salong är
det dags för val till riksdag, landsting och
kommun. Säkert kommer det att märkas.
Flera partier är utställare och föreläsare
och många politiker kommer garanterat
synas i minglet och vara öppna för intressanta samtal. Detta ger ett utmärkt tillfälle
att lyfta frågor som är viktiga för dig.
Politikerna vet ju att näringslivet och dess
kreativa utövare är en viktig del i framtidens samhälle. Kanske valet rent av avgörs
denna salongsdag...
Stadshotellet är fyllt på alla fyra plan
och välkomnar alla besökare från näringslivet: plan 1 och 2 med mässa, plan 3
med journalistrum där du kan tipsa och
diskutera med våra lokaljournalister, plan
3 och 4 med föreläsningar och i Festsalen
bjuder Compare in till lunchföreläsning.
Bishop öppnar som vanligt upp extra med
lunchbuffé denna näringslivets dag.
Ja, listan kan göras lång och det finns
garanterat något för alla, många samarbeten kommer att skapas, befintliga kommer
att gödas, idéer utbytas, för när vi träffas
och börjar snacka med varandra så löser vi
det mesta. Med en inkluderande stämning
som vi skapar tillsammans.
Välkommen till den tionde upplagan av
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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Samordnare Eva Lövåker, Hjärnkollsambassadör Jenny Salomonsson och samordnare Helen Hemberg Eriksson ser
fram emot att få berätta om Hjärnkoll för Företagssalongens besökare.

HJÄRNKOLL VÅGAR PRATA OM PS
Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Och trots att det inte
är något att vara rädd för är det få som vågar prata om det.
Det vill Hjärnkoll ändra på.
– Vårt uppdrag är att lyfta frågan och ändra attityden.
Det säger Jenny Salomonsson, Hjärnkollsambassadör och en livs levande människa
som hon själv uttrycker det.
– Jag lever och funkar och jag har ett
gott liv trots vissa funktionsbegränsningar.
Tre av fyra personer är berörda av psykisk
ohälsa, antingen är de själva drabbade eller

så är en anhörig det. När jag är ute på
gator och torg eller föreläser är det alltid
flera som säger ”jag har” eller ”mamma
har” eller liknande.
Vi backar bandet till 2009. Regeringen
ger i uppdrag att öka kunskapen om och
förändra attityden till psykisk ohälsa.

Många diskrimineras på arbetsplatser, i
skolan, omsorgen och vården, i samhället.
En nationell kampanj startas och drivs av
Myndigheten för delaktighet, MFD (tidigare Handisam), och Nationell samverkan
för psykisk ohälsa, NSPH. Värmland blir
ett av kampanjlänen och efter sex år av
lyckade samarbeten och förändrade attityder bildas föreningen Hjärnkoll Värmland.
Även Riksförbundet Hjärnkoll grundas, i
vilket länsföreningen är medlem.
– Vi ser att många kändisar vågar berätta att de har psykisk ohälsa. Attityderna
har förändrats, men vi har mycket kvar att
göra. Vi vill normalisera psykisk ohälsa
och få bort skam och skuld, säger Helen
Hemberg Eriksson som tillsammans med
Eva Lövåker är samordnare i föreningen.
Att öka öppenheten om psykisk ohälsa
är Hjärnkolls viktigaste uppgift. I dags-

läget finns 15 ambassadörer – och cirka
400 totalt i Sverige – i olika åldrar som
föreläser utifrån sina egna erfarenheter av
psykisk ohälsa. Alla utbildas i att berätta
sin historia och sedan åker de runt i länet
för att lyfta frågan och öka öppenheten
och kunskapen.
Jenny kom i kontakt med Hjärnkoll när
hon tagit sig ur en utmattningsdepression.
Hon ville bli ambassadör för att berätta
vad hon har varit med om.
– Det finns fördomar om utmattningsdepression; att man är lat och inte har
någon vilja. Men det finns ingen koppling
och det vill jag förmedla. När man blir
sjuk och livet är hopplöst – du känner en
sådan skam, identiteten tas ifrån dig.
Jenny berättar att hon var stressad. Till
slut så pass att hon nattetid fick panikångestattacker med kraftiga kramper som

YKISK OHÄLSA

Hjärnkollsambassadör Jenny Salomonssons föreläsning har rubriken Från utmattning och vägen fram.

följd. Hennes sätt att hantera det var långa
promenader.
– När jag vaknade vid tre gick jag ut och
vandrade i flera timmar. Sen gick jag till
jobbet. Tidigt, innan alla andra kom. När
jag föreläser är det många som nickar när
jag beskriver hur ångest känns för mig, var
den sitter.
Ett psykbryt. Så beskriver Jenny sin
självbild när det var som värst. Men på
utsidan syntes inget och hon upplevde att

huvudet över ytan. Jag tänkte bort svårigheterna, fokuserade på att det skulle gå,
piskade mig hårdare. I efterhand ser jag
att det var dömt att misslyckas.
Jenny vände sig till vården. Hon var så
trött att hon trodde att hon hade blivit
allvarligt sjuk.
– De skickade mig till enheten för
stressrelaterad ohälsa där de har särskild
kunskap om kombinationen kropp, hjärna
och stress. Jag fick lära mig vad som

ingen skulle tro henne om hon berättade
sanningen.
– Du känner dig som ett öppet sår, säger
Helen. Men såret syns inte och du vet inte
hur du ska läka.
Jennys vandrande kombinerat med
jobb gjorde henne givetvis mycket trött.
Hon beskriver att det till slut small till så
ordentligt att hon förstod att hon behövde
hjälp.
– Jag hade egna strategier för att hålla

händer i min kropp när jag får för stort
stresspåslag och hur jag ska hantera det.
Nu är jag medveten, prioriterar och jag
vågar säga ifrån. I dag vet jag att det är
lite som diabetes, man får liksom lära sig
att leva med det.
Jenny hade tur. Hon fick träffa en läkare
som förstod henne och fick fin hjälp från
arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
Hon hade dessutom stöttning från nära
och kära.

– Men många har inte den turen, säger
hon. Alla har olika förutsättningar och
tröskeln till vårdcentralen kan kännas
väldigt hög. Men sjukvården har kommit
långt, man behöver inte bli så sjuk som jag
blev.
Jenny fick arbetsträna på en ny arbetsplats och hon tvivlade aldrig på att berätta
för den nya arbetsgivaren om sin psykiska
ohälsa.
– Men alla vågar inte berätta, poängterar Helen. Och på vissa arbetsplatser finns
knappt någon förståelse. Vissa orkar inte
jobba heltid. För somliga är 50 procent
heltid.
Som arbetsgivare är det viktigt att vara
vaken och det är lika viktigt att våga prata
om psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Om
sådana frågor vill Hjärnkoll prata i sin
monter under Företagssalongen. Jenny
håller dessutom en föreläsning där hon
berättar sin historia.
– Jag hoppas att många passar på att
lyssna på mig. En stor del av samhället
har drabbats av utmattning och de flesta
känner någon. Och jag är en helt vanlig
människa med psykisk ohälsa.
* När? Klockan 12.10-12.30
* Var? Röda Salongen

Smärtfri och effektiv behandling
av nagelsvamp med Lunula Laser

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

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

EN FRAMGÅNGSSAGA
År 2014 presenterade Hjärnkoll en
omfattande befolkningsundersökning
som visade att allmänhetens attityder
och beteende gentemot personer med
psykisk ohälsa hade förbättrats betydligt mellan åren 2009 och 2013.

Fakta: Boken Fem år av (H)järnkoll

www.mediagruppen-karlstad.se

ETT URVAL AV FÖRELÄSNINGAR
Företagssalongen bjuder på en mängd olika föreläsningar
– om allt från ledarskap till drömkunder. Många av dem går
parallellt, så passa på att läsa om dem innan 6 september.
Här presenteras en fåtal av dem.

BRIGHT PLANET
Det är många som pratar om hållbarhet,
men det kanske inte alltid är så lätt att få
grepp om vad det egentligen betyder och
innebär i praktiken. Därför känns det som
ett givet inslag i Företagssalongen med
ett seminarium som hjälper till att reda
ut begreppen, och som gör att alla företag
och affärer i Värmland får möjlighet och
verktyg att bli lite mer hållbara.
På Bright Planets seminarium kommer
du att få ta del av sju affärsmässiga skäl att
låta hållbarhet bli en del av din verksamhets- och affärsutveckling. Dessutom
kommer du att gå där ifrån och vara en
hel del klokare och kanske till och med ha
en bild av vad du kan göra i ditt företag
som bidrar till att vi får ha ett härligt liv
och en välmående planet i framtiden.
Tid: 12.10-12.30
Lokal: Esaias Tegnér

ICA SILLERUD
En digitaliserad framtida landsbygd och
en stor portion branschglidning. Hur
kommer det att se ut och vad behöver vi
göra?
Vad än framtiden kommer att bjuda på,
så är det ett som är säkert, det har aldrig
gått fortare än nu. För landsbygdens del
innebär det en hel del utmaningar, men
också möjligheter, som vi kanske inte har
sett förut eller rent av tänkt på.

Den branschglidning som vi ser i stora
delar av världen spelar egentligen landsbygden i händerna, men det innebär också
att vi ganska snabbt måste tänka i nya
banor.
Vi har byggt fina snabba fibernät snart
överallt, men nu är det dags att fylla dem
med innehåll.
Tid: 12.10-12.30
Lokal: Handelskammaren

TESTHUSET
Sälja med färger – lär känna din egen beteendestil och lyckas bättre i kundmötet.
Gäller både dig som förväntas sälja utan
att vara säljare och dig som i dag jobbar
som säljare. Med en förståelse för färgerna
gul, grön, blå och röd får du möjlighet att
sälja ännu mera, till alla profiler.
En kund med mycket rött i sin köpstil
är beslutsam, resultatinriktad och krävande. En kund med mycket gult i sin köpstil
är utåtriktad och positiv. En kund med
mycket grönt i sin köpstil är trygghetssökande och vänlig och slutligen, en kund
med mycket blått i sin köpstil är sakorienterad, logisk och strukturerad.
Föreläsningen ger dig några enkla
verktyg för att stärka dig i säljprocessen
för att bli tryggare i din affär oavsett vem
du möter.
Tid: 13.00-13.20
Lokal: Handelskammaren

GLAVA ENERGY CENTER

Glava Energy Center är ett internationellt
ledande testcenter strax utanför Arvika
där etablerade företag, entreprenörer,
studenter och övrig akademi samverkar
för att skapa nya innovationer, genomföra
ex-jobb och vidareutveckla befintliga produkter, främst inom solenergiområdet.
Under de dryga tio år som Glava
Energy Center har funnits har drygt 60
innovationer med fokus solenergi sett
dagens ljus. Just nu ligger fokus bland
annat på en vidareutveckling av den traditionella solmodulen som under vintertid
vid behov kan smälta snön på modulerna.
Tester pågår även av en ny typ av tältduk
som har inbyggda solmoduler, som kan
komma att användas på tält i katastrofområden för el och uppvärmning.
Verksamheten finansieras bland annat av
det gränsöverskridande Interreg-projektet
ecoinside, Energimyndigheten och ERANet Smart Energy System.
Tid: 13.00-13.20
Lokal: Esaias Tegnér

OPTIKHUSET/ESSILOR
Visste du att du som arbetsgivare kan vara
skyldig att tillhandahålla en synundersökning och arbetsanpassade glasögon?
Det kan vara i form av terminalglasögon,
arbetsglasögon eller skyddsglasögon.
Det finns glasögonglas som är specialanpassade för olika arbetsuppgifter. Du
kanske behöver se skarpt på nära håll, du
behöver kunna lyfta blicken och prata
med en kollega eller se ut i rummet. Det
finns också glas som är perfekt anpassade
till vår moderna vardag och arbetsplats
och avlastar ögonen vid arbete med flera
digitala skärmar.
Tid: 14.30-14.50
Lokal: Handelskammaren

MATCH2JOB

Match2Job är ett kompetensförsörjningsprojekt. Föreläsningen beskriver
Match2Job och den aktivitetsbaserade
urvalsprocess som arbetats fram inom
projektet där arbetsgivarna är med från
start. Exempel kommer att ges från YrkesSFI karosseri och lack och Yrkes-SFI
kockutbildning.
I Match2Job:s uppdrag ingår att yrkesutbilda länets nyanlända och lära dem
yrkessvenska. Det är viktigt att arbetsgivarna är med i hela urvalsprocessen och
är de som beskriver en branschs behov
eller ett företags kompetenskrav. Allt för
att få rätt individer till bristyrkesutbildningar och det egna företagets kompetensförsörjning.
Tid: 14.30-14.50
Lokal: Carl Jonas Love

LEXICON
Vill du lära dig vilka möjligheter som
finns i molntjänsten Office 365? I denna
föreläsning berättar Lexicon om vilka
verktyg som hjälper dig att samarbeta på
ett bättre sätt så att du får mer gjort. När
och var du vill.
Office 365 är en molntjänst som ger dig
åtkomst till e-post, Officeprogram samt
diverse program som förenklar samarbete
och kommunikation. Målet med föreläsningen är att du ska få en grundläggande
förståelse för vad Office 365 omfattar och
hur du kan bli mer effektiv och enkelt få
tillgång till dina filer och arbetsverktyg.
Tid: 15.10-15.30
Lokal: Erik Gustaf Geijer
Längre fram i tidningen finns en förteckning
över samtliga föreläsningar.

Mindfullness och western på

ULVSBY RANCH
Tomas ”Isak” Isaksson och
Lena Björkegren håller western
levande. Sedan 14 år tillbaka
driver de Ulvsby Ranch där
gästerna bjuds på en magisk
upplevelse.
– Vi har alltid kul på jobbet.
Det här är vår livsstil.

Solen skiner från en
klarblå himmel. Det är en
vacker utsikt ner mot sjön
Alstern. I paddocken går
Isak igenom westernridningens historik och grunder. Företagsaktiviteten
är ett av många ben som
Ulvsby Ranch står på.
– Det är som mest att
göra under våren och
hösten, när företagen har
avslutning och kick off.
Våra cowboyfrukostar i
salongen är populära. Vi
har försökt få till miljön och menyn så att
det verkligen blir western, berättar Lena.
Merparten av dagens besökare är nybörjare på hästryggen. Isak visar hur tyglarna
ska hållas, hur de får hästarna att röra sig
framåt och bakåt.
– Good guy!
Ranchen är inne på sitt 14:e år. Det
hela började med att Lena, som är hästtjej
sedan barnsben, kom i kontakt med

westernridning efter 20 års uppehåll från
hästlivet.
– Jag hade en lång paus från hästar
och ridning. När jag var 35 upptäckte jag
western och det passade mig – bekvämt,
tillgängligt och säkert och jag behövde
inte hoppa. Jag träffade Isak och vi delade
intresset för musiken och kulturen.
År 2002 provred Isak Lenas westernskolade arabhäst och han blev direkt lika

Tomas ”Isak” Isaksson har teori och träning innan deltagarna i dagens företagsaktivitet ska rida ner till sjön.

fäst vid ridstilen som Lena. En häst på
den dåvarande gården blev snabbt fyra.
– En kompis ville rida och betala för
det och det var starten, säger Lena och
berättar att flytten gick till Ulvsbybacken
år 2005.
– I dag har vi 14 hästar, vi har haft 20
som mest. Vi har haft westernridskola i
några år, vi har läger, fester, pubkvällar och
många olika slags ridaktiviteter. Det är jag

och Isak och våra timanställda instruktörer.
Företaget på plats är nio
till antalet. De har blivit
ombedda att ha rutiga
skjortor. När teori och träning är avklarat ska turen
gå ner till sjön. Hälften
rider ner och resten rider
tillbaka till gården. Isak tar
täten.
– Det har blivit så, säger
Lena. Isak håller i ridturerna och jag fixar maten.
På dagens meny står Billy
the kid´s hot pot och swedish mud cake.
Sedan ska de få dansa line dance, men det
är en överraskning.
Utöver mat och dans väntas femkamp,
quiz, westernsång och olika uppdrag för
de nio kollegorna.
Lena tar bilen ner till sjön med dem
som ska rida hemåt. Där blir det fika med
oslagbart läge på klipporna vid sjön.
– Det här är den roligaste sommarav-

Förutom företagsevent anordnar Ulvsby Ranch allt från svensexor till ridläger och amerikanska julbord.

slutningen någonsin, säger en av deltagarna.
Efter en stunds vila och fotbadande
kommer kollegorna ridandes ner i vattnet.
Det är varmt och även hästarna vill svalka
sig.
– Det är bra dag på kontoret, säger Isak
när han kliver av sin häst.
Jobbet är deras livsstil. De lever med
western, med hästarna. De har dem utanför fönstret när de går och lägger sig och
när de vaknar på morgonen. Hästarna är
deras arbete, och de älskar det.
– Det är en livsstil och ett gÔtt liv, konstaterar Isak.

Lena ser ut över sjön
och beskriver hur hästarna hjälper människor
med stresshantering och
skapar mindfullness för
den de bär på sin rygg.
– Alla dina sinnen
arbetar när du rider.
Du känner doften av
hästen, hör hovarna och
hur den frustar, du styr
hästen och koncentrerar
dig på omgivningen.
Du kan bara vara i dig
själv. Du kan inte vara
någon annanstans i dina
tankar, du måste vara
här och nu. Jag tycker
att hästar är fantastiska
djur.
Ryttarna byts av och
det är dags att rida
tillbaka till ranchen.
Solstrålarna strilar in
genom trädkronorna.
Det är nästan magiskt,
precis som Lena beskriver, med ljudet och
dofterna från hästarna.
– Vi har alltid kul på jobbet och det är
alltid trevligt folk, säger Isak när han sakta
rider i väg.
På plats i salongen ställer Lena iordning
maten. Hon berättar att de även har julbord, givetvis med amerikanskt tema och
tydligen med en överraskning.
– Vi kommer att göra reklam för det
under Företagssalongen. Vi var med i
vintras och då var vi ute, men i september ska vi ha en monter inne. Vi hoppas
nå fler företag som är intresserade av
event, julbord eller kanske en amerikansk
frukost.

Tyréns
Östra Torggatan 2C
652 24 Karlstad

Tyréns
Lilla Badhusgatan 2
411 21 Göteborg

Vinn en

SMÖRGÅSTÅRTA!

Lär dig sälja
med färger
Genom
snabbt kommunikationen Den att
ultimata
kunna identifiera olika
finns den? Välkommen att lyssna på
personligheter kan du
vår föreläsning
11.30.
anpassa
din säljstil utifrån
personen du har framför
dig. Åse delar med sig av
värdefulla tips som hjälper
dig att sälja effektivt
och målgruppsanpassat.
Välkommen att lyssna
13.00 den 6/9!

K U N S K A P O M M Ä N N I S KO R


Träffa oss på
Företagssalongen
och var med och tävla
om en smörgåstårta
för 15 personer.

Hammarö

MED FOKUS PÅ KVA

En opererad hand blev vändningen för Linda Berglund.
Nu driver hon och Angelica Löfvenhamn det framgångsrika
företaget Städeriet.
I nästan hela livet har Linda arbetat inom
vården, men under flera av de senare åren
kände hon att hon vill testa något annat.
– För ett år sedan opererade jag handen.
Det var då jag tänkte att nu eller aldrig.
Jag ville starta eget och frågade Angelica,
som jag har varit kompis med hela livet,
om hon ville göra det med mig. Angelica
har jobbat med städning tidigare, så vi bestämde oss för att starta en ny städfirma.
Vi sa båda upp oss från våra jobb.

Linda beskriver en skräckblandad
förtjusning. Det var skrämmande att säga
upp sig.
– Men vården finns alltid kvar, det löser
sig. Dessutom fick vi råd, tips och bra
hjälp från Nyföretagarcentrum.
Linda och Angelica testade flera olika
namn på sitt företag. Städeriet var det
första förslaget och också det namn som
de båda trivdes bäst med.
– Efter en lång process att starta företa-

LITET OCH RELATION
get blev det registrerat i slutet av mars. I
början av maj hade vi våra första kunder.
Hur marknadsförde ni er?
– På Facebook och Instagram, vi delade
ut flyers och var med på nätverksträffar –
det har gett mest. Träffarna har verkligen
gett ringar på vattnet. Men vi har inte
marknadsfört oss så mycket. Ändå har vi
haft mer jobb än vi kunnat föreställa oss.
Linda och Angelica bor i Forshaga, men
det var i Karlstad som företaget hade sina
första kunder. I dag är de verksamma i
Karlstad med omnejd, men de är även i
Årjäng en dag varannan vecka.
– Vi är otroligt noga och tummar aldrig
på kvaliteten. Vi skapar en personlig
kontakt och det är alltid samma person

som kommer. Vi lär känna våra kunder
och deras hem, får en relation till dem,
och det sprider sig. Många av dem som
ringer är grannar till befintliga kunder
som talat gott om oss. Det betyder mycket
att bli rekommenderad, säger Linda och
berättar:
– Vi har drygt 40 kunder som anlitar
oss för allt från fönsterputs till flyttstäd.
Efter bara några månader har städfirman vuxit så pass mycket att duon
snart inte mäktar med att vara just en duo.
– Vi behöver anställa. Annars tvingas
vi tacka nej och det vill vi inte göra. När
vi anställer är personligheten viktigast
eftersom kundrelationen är a och o. Målet
är att vara tio anställda inom fem år. Sam-

Linda Berglund berättar att hon och kollegan Angelica Löfvenhamn är otroligt noga när de städar.

tidigt vill vi
inte bli för
stora.
Linda
berättar att
företaget i
höst kommer
att utöka sitt
tjänsteutbud.
De satsar på
homestyling
och inredningshjälp.
– Till både
företag och
privatpersoner. Jag håller på att utbilda
mig inom heminredning nu.
Linda och Angelica fick höra talas om
Företagssalongen i uppstartsfasen och
bokade direkt en utställningsplats. I samband med det bjöds de in till Närverket.

– Sedan
dess har
vi varit
med varje
måndag. Vi
har nätverkat och haft
trevligt. Vi
har fått flera
nya kunder
tack vare
Närverket.
Under Företagssalongen
ser vi fram
emot att träffa gamla och nya kunder.
Kanske kan vi nå fler företagskunder.
– Syns man inte så finns man inte,
poängterar hon. Det är det som håller dig
flytande, namnet får fäste när du nätverkar.

KOM OCH PRATA SYN
OCH GLASÖGON MED
OSS I VÅR MONTER PÅ
FÖRETAGSSALONGEN

Besök gärna vår monter eller vår föreläsning
Köpa eller Sälja företag i lokal Carl Jonas Love
plan 3 kl 12.10
Kenneth Bengtsson
Aukt företagsmäklare och Reg fastighetsmäklare
Tel 0708-220235 eller kenneth.bengtsson@sffab.se

ETT STARKARE SAMHÄLLE.
ETT TRYGGARE KARLSTAD.
Socialdemokraterna vill se ett bättre
företagsklimat i Karlstad. Då behövs ett tydligt
politiskt ledarskap med högre ambitioner och
starkare handlingskraft.

• Karlstad ska vara en attraktiv etableringsort
för företag.

Vi har 100 förslag för ett bättre företagsklimat.
En bra idé idag kan vara ett nytt företag och
många nya jobb imorgon.

• Säkerställa kompetensförsörjningen.

RÖSTA DEN
9 SEPTEMBER!

• "Handslag" mellan kommunen och
näringslivet.

• Förbättra stödet till kvinnors och ungas
företagande.

K A R L S TA D

FÖRELÄSNINGAR

Hållbart resande och
kompetensförsörjning
Eva-Lena Eriksson ger dig
inspiration och verktyg för att
som arbetsgivare underlätta för hållbart
resande.
Kl 11.30-11.50 Förbokning:
eva-lena.eriksson@varmlandstrafik.se
Hållbart resande och
handel
Malin Hedlund berättar och
inspirerar kring nya
innovativa tjänster,
tjänste där
människans beteende, handelsmönster
och transporter står i fokus.
Kl14.30-14.50
Förbokning: malin.hedlund@karlstad.se

Ett treårigt projekt som arbetar för
ökad tillväxt, fler och starkare företag,
ökad livskvalitet och minskad miljöpåverkan.

FÖRETAGSSALONGEN
Det är inte bara värmen som kommer att gå till historien.
Sommaren 2018 gjorde Företagssalongen och Putte i Parken
gemensam sak för första gången.
Under dagarna två minglade näringslivet i strålande solsken. Både utställare och besökare var mycket nöjda med
det nya konceptet.
– Det var en härlig sommarstämning och det skapades
många fina företagskontakter. Det var väldigt lyckat,
summerar Jacob Lund.

Josefin Wallin och Katrin Luthander utgör Hello
kommunikationsbyrå som är samarbetspartner med
Företagssalongen.

Hos OKQ8 testade Ulrika Matthed dunkarnas vikt.
Maria Dolfei antecknade och bjöd på korv.

Hos Adecco var det mycket spännande när besökarna
testade nattduell à la Mästarnas Mästare.

Glimt TV gjorde reportage med utställarna. Här var det
Iris tur att bli intervjuat.

PÅ PUTTE I PARKEN
Håkan Vass från Solsta Cykel vill få fler företag att få
upp ögonen för elcyklar. ”Då slipper vi många av de så
onödiga småturerna med bilen.”

Barbros Bryggas tomte Timmie Lidström bjöd på rökt
senapssill, mynta- och limesill, ostkaka med grädde och
glögg – med is årstiden till ära.

Qtym:s Jan Hallenberg, Karin Fallander Sveder och
Matilda Jakobsson tycker att det är viktigt att komma
ut och träffa folk.

För två år sedan grundades One Step IT och nu har
företaget elva anställda. Simon Karlsson och vd Conny
Thörn trivdes i minglet.

Hos Smarteyes vann en lycklig person ett par glasögon.
Robert Skragge och hans kollega Gunnel Skagerstrand
gillade idén med Putte i Parken.

Andreas Jonasson är kansli- och marknadschef i KBK.
Han underströk vikten av att synas i olika sammanhang. Han imponerade med sitt bollkickande.

Gör värmland bäst
på företagande
4 av 5 jobb skapas i mindre
företag.
Genom enklare regler kan
företagare ha fokus på
utveckling - inte på krångel.

Vi ses väl på
Tingvalla i
vinter?
Premiär 13
november

Då kommer hela Värmland
gå framåt.

centerpartiet.se/varmland

Läs mer på ifboltic.com

Vi kan bank och försäkring
— har du frågor gällande ditt företag?
Prata bank,
försäkring och
pension med våra
rådgivare på
Företagssalongen!

LFvarmland.se

Vi på Länsstyrelsen Värmland hjälper er gärna vidare. Vi kan ge stöd som främjar klimatsmart teknik
och energieffektivisering.
Passa på och sök investeringsstödet Klimatklivet under perioden 27 augusti till 27 september 2018
och var med och konkurrera om 1, 7 miljarder kronor.

www.lansstyrelsen.se/varmland/foretag

Res med
oss i tjänsten
Välkommen att träffa oss i vår monter på Företagssalongen!
Vi ser fram emot att få berätta om tjänsten Företagskonto som vänder sig till dig
som vill göra tjänsteresan med buss eller tåg på ett smidigare sätt.
Nyfiken? Läs mer: www.varmlandstrafik.se/foretag

varmlandstrafik.se | 0771-32 32 00

INFÖR VALET 9 SEPTEMBER
Under Företagssalongen är tre av våra riksdagspartier med –
Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna.
Affärsmagasin Värmland har ställt följande fem frågor till dem:
1. Vilka näringslivsfrågor är viktigast i Värmland?
2. Vilka utmaningar står det värmländska näringslivet/företagen inför under nästa
mandatperiod?
3. Vilka satsningar gör ni på företagen om ni vinner valet?
4. Varför ska man som företagare rösta på er?
5. Vilka frågor hoppas ni att besökarna ställer i er monter under Företagssalongen?

CENTERPARTIET
1. Det är många frågor som är viktiga för
oss. Att utveckla handel på landsbygden,
ha bra relationer med Norge, att tullen har
rätt befogenheter och öppet dygnet runt,
att transporter via Göteborg/Vänern till
Värmland fungerar bra och att den som vill
flytta hit och jobba enkelt kan hitta boende
och arbete och skola till eventuell medföljande familj. Vi måste också ha bra vägar och
kollektivtrafik i hela Värmland.
2. I Värmland finns många företag inom
industrin som är viktiga för vårt näringsliv.
En utmaning för oss, liksom för många
andra regioner, är att hitta personal. Kompetensförsörjningen är avgörande för företagens utveckling. Men också väl utbyggt bredband så man kan bedriva sitt företag såväl på
landsbygden som i staden och bra kommunikationer och vägar är förutsättningar för
ett växande näringsliv som utvecklas. Det är
också viktigt att vi har en flygplats liksom
snabbt tåg till Oslo och Stockholm som är
viktiga för vårt värmländska näringsliv.
3. Vi vill att Sverige ska vara världens bästa
land att driva företag i och för att lyckas med

det behöver vi enklare regler. De så kallade
3:12 reglerna bör bygga på principen att
företagsamhet ska uppmuntras och reglerna
ska därför inte ha en striktare utformning
än nödvändigt. Vi vill satsa på att minska
regelkrånglet, sänka arbetsgivaravgiften,
reformera arbetsförmedlingen och skapa nya
finansieringslösningar.
4. Vi vill förenkla mycket av den byråkrati
som i dag omger företagare. Företagare ska
kunna ägna sin tid åt att skapa tillväxt och
nya jobb i stället för att fylla i blanketter. Vi
vill också att reglerna utgår från små företag
och att det ska vara enkelt att genomföra en
generationsväxling. För att fler ska ta steget
till eget vill vi införa ”Ingångsföretag”, en
förenklad företagsform för mindre företag
med max 250 000 kronor i omsättning.
5. Vi hoppas på många bra samtal om förutsättningarna för att vara företagare i dag,
både om att driva mindre enskilda firmor till
större bolag. Vi vill veta vad besökarna tycker
och tänker, vilka möjligheter och utmaningar
de ser och hur de tror utvecklingen kommer
bli framåt för företagande.

MODERATERNA
1. Att få tag på rätt medarbetare med rätt
kompetens. Bättre infrastruktur inom och
till och från Värmland. Minska regelkrånglet,
särskilt viktigt för mindre företag.
2. Kompetensförsörjning och generationsskiften. Att nya entreprenörer kommer fram
och att nya företag startas samt att kontakter
med politik, myndigheter och kommuner
fungerar bra och att företagen snabbt kan få
besked i nödvändiga ärenden och möts av en
positiv attityd.
3. Vi vill göra det billigare att anställa och
sänka skatterna på arbete. Minska regelkrånglet och reformera reglerna för personaloptioner både för att kunna nyrekrytera och
behålla personal. Vi vill fortsätta stötta de
branscher som är särskilt viktiga för Värmlands utveckling och ännu mer öppna upp
för långsiktiga och pålitliga villkor så man
vågar satsa exempelvis inom välfärdssektorn.
4. Grunden för Moderaternas politik är
fri företagsamhet. Att påstå att företagare
och företag är viktiga är inte bara tomt prat
för oss. Alla företag är viktiga och bär upp
samhället, små som stora och inom alla branscher, också inom välfärdssektorn.
5. Vi är på Företagssalongen för att träffa
och lyssna på företagare. Vi hoppas naturligtvis få frågor om vår politik, men också att
få med oss företagens synpunkter på vad som
kan bli ännu bättre.

SOCIALDEMOKRATERNA
1. En oerhört viktig näringslivsfråga är politikens och de förtroendevaldas inställning
och attityd gentemot företagare och företagande. Vi vill vara möjliggörande snarare
än påvisa hinder för företagens utveckling.
Vi vill vara med och bidra till att befintliga
företag utvecklas och mår bra här men också
se till att Karlstads attraktionskraft stärks så

att fler företag söker sig hit och etablerar sig
här. Det är helt avgörande för Karlstad och
hela Värmlands framtid och utveckling.
2. Att hitta kompetent personal och
människor som är beredda att ta över
befintliga företag och starta nya. Vi behöver
höja den generella utbildningsnivån, öka
nyföretagandet och få in fler nyanlända i
företagsvärlden. Det är också viktigt att
infrastrukturen stärks i form av vägar, järnvägar, sjöfarten, flyget och bredband. Det måste
gå att bo på ett ställe och arbeta på ett annat
inom Värmland, det måste vara möjligt att
driva företag i hela Värmland och företagen
måste kunna nå marknaderna i Örebro, Oslo,
Stockholm och Göteborg mycket snabbare
och enklare än i dag. Fler företag skulle
också våga ta steget att satsa på export.
3. I Karlstad har vi presenterat 100 förslag
för ett bättre företagsklimat och de ska
förverkligas om vi vinner valet. Många av
de förslagen fungerar även på regional nivå.
Vidare vill vi se ett närmare samarbete
mellan kommun och näringsliv så att det offentliga verkligen jobbar med de frågor som
näringslivet anser är viktigast. Vi kommer
också lansera en särskild satsning på kvinnors företagande för om kvinnor startade
företag i samma utsträckning som män så
skulle det leda till många nya företag och
jobb.
4. Därför att vi Socialdemokrater vet
värdet av varje arbetstillfälle. Vad det betyder
för samhället och vad det betyder för den
enskilda människan. Vi vet att fyra av fem
nya jobb skapas inom små och medelstora
företag och då måste det bedrivas en aktiv
politik som skapar goda förutsättningar för
företagandet. Socialdemokraterna har den
näringspolitiken.
5. De är välkomna att ställa vilka frågor
de vill men vi hoppas på många frågor och
många spännande medskick och samtal. Ett
bra företagsklimat skapar vi tillsammans.

HELENA TAR ITALI

En båt kommer lastad med italienska delikatesser. Helena Målberg älskar natur och matlagning.

Hon förälskade sig vid första besöket. Sedan dess har
kärleken till Italien bara vuxit. Nu jobbar Helena Målberg
med sin passion.
– Alla har en relation till Italien. Nu kan de komma till
mig och drömma sig dit.
Från Västerås till Filipstad till Italien.
Helena älskar både Sverige och Italien,
men framför allt är det livet på landet som
hon älskar. Hon möter upp vid Lersjön,
vattnet där hon tog sina första simtag.
Visar var hon fiskade som barn, vilka
stenar hon balanserade på. Den lilla sommarstugan var hennes mormors systers
och nu är den tremänningarnas.
– Här spenderade jag alla mina somrar,

förutom en sommar då jag fick uppleva
livet på en bondgård. Jag älskar fortfarande att åka hit. Jag är en riktig lantis,
berättar hon.
Intresset för andra länder kom i tidig
ålder.
– Jag växte upp i en förort till Västerås.
Mina kompisar kom från andra länder
och kulturer. Jag tyckte att geografi var
väldigt spännande och drömde om att

EN TILL SVERIGE

Helena har bott i Italien i sammanlagt cirka 15 år. Hon grundade Helena´s Italy under sensommaren 2016.

jobba som volontär.
Redan i gymnasiet började hon resa.
Hon såg sig om i Europa, besökte Afrika
och tog båten mellan Bulgarien och Ryssland. Hon tågluffade, såväl med kompisar
som på egen hand.
Samtidigt som hon packar sin picknickkorg full med italienska delikatesser – Parmigiano Reggiano, oliver, paté,
mozzarella – berättar hon om sitt första
jobb utomlands:
– Efter tågluffen sökte jag jobb på en
trattoria. Jag arbetade som servitris och
som assistent i köket. Jag kunde inte
mycket italienska, men de såg något i mig
och välkomnade mig i familjen. Jag lärde
mig orden i menyn och italienska

maträtter.
Hon fortsätter fylla korgen med godsaker. Salladen gjord på två sorters zucchini,
taggiascaoliver och paprika, är kryddad
med oregano från Sicilien och givetvis
med mängder av extra jungfruolja.
– Efter trattorian fick jag jobb som
au pair i den italiensktalande delen av
Schweiz och sedan ännu ett au pair-jobb
i Italien. När det var slut jobbade jag som
servitris, bartender, barista, med glass, allt
inom restaurang. Det italienska språket
lärde jag mig under tiden. Jag läste italienska i privatskola under några månader, såg
nyheter, läste böcker och tidningar.
Helena träffade kärleken i Ligurien och
blev kvar. Varje gång hon åkte hem till

Parmesanost är en av produkterna som Helena tar hem från Italien och säljer i Sverige.

Sverige på besök längtade hon så mycket
tillbaka att hon grät.
– Jag är likadan fortfarande. Skillnaden
i dag är att jag jobbar med Italien, så även
om jag är hemma i Sverige har jag Italien
med mig, det är fantastiskt.
Sammanlagt blev det 15 år i Italien. För
20 år sedan gick flytten tillbaka till Sverige. Men kärleken till landet har knappast
minskat.
– Det var kärlek vid första ögonkastet
och jag älskar Italien mer och mer för
varje år.
Vad är det som gör att du älskar det så?
– Miljön, dofterna, musiken, maten, kulturen. Och människorna är så välkomnande. Jag älskar landsbygden i Italien, likaså
i Sverige. Det är något speciellt med naturen som alltid har varit min egen medicin
för själen. För att inte tala om bergen,
havsalperna och havet med citronträd och
olivlundar – mitt italienska paradis.

Solen är på väg ner över sjön som ligger
i Filipstad. Helena flyttade med familjen
från Västerås till Karlstad i slutet av högstadiet. Tack vare det blev milen till
smultronstället färre.
– Vi har alltid solnedgång här. Visst är
det vackert?
För två år sedan startade hon det egna
företaget Helena´s Italy. Hon vill äta god
och bra mat och samtidigt få förmedla det
till andra.
– Jag reser runt och besöker gårdar i
Italien för att hitta det äkta, det genuina.
Där hittar jag produkter som jag tar hem
och säljer i Sverige. Jag har samarbete med
gårdar i sex regioner, men förhoppningen
är att hitta producenter i samtliga tjugo
regioner.
Helena beskriver att företaget har tre
pelare: mat, språk och resor. Hon har både
tolk- och översättningsuppdrag, språkkurser och erbjuder reseledartjänster.

Landet möter landet. En picknick, gjord på omsorgsfullt utvalda produkter, på bryggan i Lersjön, Filipstad.

– Alla har en
relation till Italien
– du har varit där,
du har ätit maten
eller du drömmer
om att få åka dit.
Jag vill att fler ska
få uppleva och upptäcka Italien.
Hon skär upp en
stor bit Parmigiano
Reggiano. Den är
lagrad i 24 månader och gjord på mjölk
från den röda kon, en uråldrig koras.
– Jag kan inte leva utan Parmigiano
Reggiano och extra jungfruolja! Den här
traditionella oljan är gjord på taggiascaoliver som växer i bergen i Ligurien. Den
används bland annat för att tillaga Pesto
Genovese som kommer just från Genua i
Legurien.
Helena dukar upp den italienska pick-

nicken som hon
omsorgsfullt har
förberett. Flera
av delikatesserna
kommer hon att ha
i sin monter under
Företagssalongen,
så att besökarna
kan få provsmaka
och planera sina
julgåvor i god tid.
– Jag hoppas att
många vill prata Italien med mig. Det
är alltid kul att prata om Italien, jag har
aldrig träffat någon som inte blir glad av
det, säger hon och skrattar.
Solen går sakta ner över Lersjön.
Temperaturen sjunker, men tankarna och
smaklökarna har förflyttat oss till landet
med den gröna, vita och röda flaggan.
– Buon pasto!

PROGRAM FÖRETAGSSALONGEN 6/9
KLOCKAN 10.30-10.50:
BEEBYTE, AKTIV IT-PARTNER, ARCELORMITTAL
Värmländsk IT-leverans i världsklass, från ax till limpa.
Lokal: Handelskammaren, plan 3
KLOCKAN 11.30-11.50:

MEDIAMIND
Smart digital marknadsföring. Lokal: Handelskammaren,
plan 3

TOOLBOB
Lönsamma belysningsanläggningar för företag och fastighetsbolag. Lokal: Carl Jonas Love, plan 3

KBK
Näringslivets roll i jakten mot elitverksamhet. Lokal: Esias
Tegnér, plan 3
HÅLLBART RESANDE, VÄRMLANDSTRAFIK
Hållbart resande och kompetensförsörjning. Lokal: Röda
Salongen, plan 4

NY I VÄRMLAND
Ny i Värmland – Det professionella och sociala nätverket för
nyinflyttade. Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
KLOCKAN 11.30-13.00:

COMPARE-LUNCH
AI i molnet? Nya möjligheter för framtidsinriktade företag.
Lokal: Festsalen, plan 4
KLOCKAN 12.10-12.30:

ICA SILLERUD
En digitaliserad framtida Landsbygd och en stor portion
branschglidning. Lokal: Handelskammaren, plan 3

BRIGHT PLANET
Så vässar du din konkurrenskraft med hjälp av hållbarhet.
Lokal: Esias Tegnér, plan 3

LLC DESIGN
Varumärkets (R)evolution. Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
SVENSK FÖRETAGSFÖRMEDLING
Köpa eller sälja företag. Lokal: Carl Jonas Love, plan 3

FÖRENINGEN (H)JÄRNKOLL I VÄRMLAND
Från utmattning och vägen fram. Lokal: Röda Salongen,
plan 4
KLOCKAN 13.00-13.20:

GLAVA ENERGY CENTER
Ett världsledande testcenter med fokus på morgondagens
förnybara energilösningar. Lokal: Esias Tegnér, plan 3
TESTHUSET
Sälja med färger. Lokal: Handelskammaren, plan 3
CARINCOACH
Vad har man för nytta av coachning egentligen!
Lokal: Carl Jonas Love, plan 3

SKISTAD CONSULTING
Hur och var hittar du dina drömkunder. Lokal: Erik
Gustaf Geijer, plan 3
KLOCKAN 13.40-14.00:

COMPARE
Digitalt ledarskap – så lyckas du i en allt mer digital tid.
Lokal: Röda Salongen, plan 4

CREATIVE54 COMMUNITY
54 minutes. Svaren du behöver för att kommunicera bättre.
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
STYRELSEAKADEMIEN
Aktivt styrelsearbete – vad och varför?
Lokal: Carl Jonas Love, plan 3

SOCIALDEMOKRATERNA I KARLSTAD
(S) i Karlstads vallöften för ökad tillväxt och bättre företagsklimat. Lokal: Handelskammaren, plan 3
RICVIDA
Att vara flexibel och strukturerad. Kan man bli båda?
Lokal: Esias Tegner, plan 3
KLOCKAN 14.30-14.50:

ESSILOR OCH OPTIKHUSET
Regler för bildskärmsglasögon och skyddsglasögon!
Lokal: Handelskammaren, plan 3

MATCH2JOB
Match2Jobs urvalsmetod inför yrkes SFI och bristyrkesutbildningar. Lokal: Carl Jonas Love, plan 3
SOLEVA
Våga prata pengar. Lokal: Esias Tegner, plan 3

MODERATERNA VÄRMLAND
En hoppfull framtid för hela Värmlands näringsliv &
företagande! Lokal: Röda Salongen, plan 4

HÅLLBART RESANDE
Hållbart resande och handel. Lokal: Erik Gustaf Geijer,
plan 3
KLOCKAN 15.10-15.30:

COACHCOM
Modigt ledarskap. Lokal: Carl Jonas Love, plan 3

NYFÖRETAGARCENTRUM KARLSTAD
Starta eget? Börja med att boka möte hos oss! Lokal: Esias
Tegner, plan 3
KULLBERG EVOLUTION
Att Leda till Framgång. Lokal: Handelskammaren, plan 3
LEXICON
Möjligheterna i Office 365. Lokal: Erik Gustaf Geijer,
plan 3

Det går att föranmäla sig till samtliga föreläsningar.
Kontaktuppgifter finns på foretagssalongen.se

UTSTÄLLARE 11-16 ELITE STADSHOTELLET
A3

Hållbart Resande

OK Värmland

Accountor Karlstad

Hälsodynan

Optikhuset

Aktiv IT Partner

ICA Kvantum Hammarö

Optinet

Almi

IKEA

Pasha Restaurang

Aspia

Iloq

Piczo

Beans in Cup

Input Interiör

QTYM

Beebyte

IT-Hantverkarna

Racketcenter

Biltema

JOBmeal

Resia

Brunskogs försäkringsbolag

JustNu

Samhall

Centerpartiet

Karlstad Airport

Selecta

Dömle Herrgård

Karlstad Innebandyarena

Selma Spa

Elgiganten

Karlstads kommun Barn/ungdom

Smarteyes

Elite Hotels

Karlstads kommun Vård/omsorg

Socialdemokraterna

EY

Karlstads universitet

Solstadens Ekonomikonsult

Fastighetsbyrån

KN Radio

Strokirk-Landströms

Fotograf Erik Nygren

Lexicon

Städeriet

Frykenstrand

LRF Konsult

Svensk Företagsförmedling

Färjestadstravet

Länsförsäkringar

Swedbank

Företagssalongen

Make my Day

Telby kommunikation

Gustaf Fröding Hotell & Konferens

Match2Job

Tyréns

Haga Hud & Fot

Matchline Profil

Ulvsby Ranch

Helena’s Italy

Moderaterna

Wermland Opera

Hello kommunikation

Nykvist Skogs

Wemlandsevent

Hjärnkoll

Närverket

Värmlandstrafik

JOURNALISTRUMMET (Beatlesrummet, plan 3)
11.20-12.00

Jonny Ohlsson Media

12.20-13.00

VF - Lena Fosselius-Peterson

13.10-13.50

NWT - Frida Flodkvist

14.10-14.50

Värmlandsbygden – Dennis Johansson Hall

15.00-15.40

Värmlands Affärer - Tim Sterner

För mer och uppdaterad info besök foretagssalongen.se

ANNONSERA I FÖRETAGSSALONGENS EGEN TIDNING

I slutet av januari är det åter dags för Företagssalongen.
Veckan innan salongen får samtliga företag i Värmland
Affärsmagasin Värmland. Boka din annonsplats redan nu!
Sofia Telby: sofia@telbykommunikation.se eller 070-757 51 86

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

