Tidigare världsmästare
En tidsresa på

BRIGADMUSEUM

MARTIN LIDBERG
om optimerad hälsa

för alla generationer

”ALLA HAR EN HISTORIA”
KN Radios Tobias Hallberg

HELA PROGRAMMET FÖR 12 SEPTEMBER

BRA FOLK PÅ FYRA PLAN
Vi närmar oss med glädje den tolfte Företagssalongen. Kontinuerligt har den varje
januari och september fungerat som en
uppstart inför det nya året samt inför
höstsäsongen.
En av de viktigaste förutsättningarna för
Företagssalongens framgång och positiva
utveckling är allt bra folk som engagerar
sig. Stjärnor, var och en på sitt område,
som med fullt förtroende gör det de är
bäst på. Självklart med uppföljning och
reflektion. Det är när vi litar och tror på
varann som lyftet kommer. När det känns
rätt, då är det ofta rätt. Nu känns det
riktigt rätt, lite pirrigt men tryggt med
allt bra folk på plats. Så ett tips om du
vill trivas och drivas framåt i ditt jobb:
omge dig med bra folk. På Företagssalongen möter du mängder av dem!
En annan mycket viktig del är utrymme
för att prova det som är nytt – samtidigt
som vi ska våga behålla det som fungerar.

Vi måste hela tiden vara på tå, känna vad
som är på gång och vad som ligger rätt i
tiden: vilka ämnen som ska lyftas på föreläsningarna och vilka utställare som bidrar
på bästa sätt osv. Med alla förståndiga
återkopplingar från deltagare och besökare justerar vi löpande och försöker vara
ödmjuka inför framtiden.
Elite Stadshotellets alla fyra plan är nu
åter fyllda med över 100 utställare och 30
intressanta föreläsare. Och så förstås ett
flertal alerta journalister och mängder av
nyfikna besökare.
Jag bugar och bockar till alla er som
har tron på det vi gör och som bidrar på
ert sätt. För vi skapar den här dagen
tillsammans.
Välkommen, ses i minglet!
Jacob Lund
Företagssalongen
lund@foretagssalongen.se

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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Träffa Björn Ståhlberg på
Företagssalongen 12/9.
Välkommen till vår monter på
plan 1 i Vintermatsalen!

RACKETCEN
En av Företagssalongens mest
uthålliga utställare är Pia Hansson.
Hon brinner för Racketcenter och för
att alla ska trivas i en öppen arena.

De flesta minns Blå Hallen.
Då var Pia ”Pia på Blå
Hallen”. När Racketcenter
stod färdigbyggt 2006, ja då
blev hon ”Pia på Racketcenter”.
Nu har Pia fått en ny
tjänst som innebär att
hon blir arbetsledare för
Karlstads kommuns så
kallade is- och gröntarenor,
Racketcenter inkluderad.
Vad hennes nya smeknamn
blir återstår att se.
Pia har jobbat på Blå
Hallen/Racketcenter sedan
1986, med några mindre
avstickare.
– Jag driver på att anläggningen ska vara öppen
för alla medborgare och
Pia Hansson är arbetsledare på Racketcenter på Våxnäs i Karlstad. Här finns banor f
föreningar, den ska vara en
trivsam och öppen arena,
säger hon.
slag. Vi har även barnkalas, fast hos oss
Racketcenter är i huvudsak till för
är det sportkalas som gäller.
racketsporter, men här hålls också många
Racketcenter har banor för tennis,
olika evenemang under årets alla årstider.
squash, badminton, bordtennis och även
– Vi har mässor för industri, barn och
ett antal boulebanor utomhus.
villa, musikevenemang och cuper av olika
– Många stora föreningar har sina

TER HAR NÅGOT FÖR ALLA

för tennis, badminton, squash och boule. Under årets varma månader är tennisbanorna utomhus öppna.

matcher och träningar här. Det är full
rulle i alla hallar med olika aktiviteter året
om, beskriver Pia.
Högsäsongen drar igång i slutet av
augusti. Vädret avgör hur lång utomhussäsongen blir. Här finns fyra utebanor för

tennis som används flitigt. Tennishallen
inomhus är 1 800 kvadratmeter stor och
badmintonhallen är 1 200 kvadratmeter.
– Tennis och badminton är två sporter
som är väldigt populära. Just nu renoverar
vi i badmintonhallen med nytt golv och

”Spelar tennis, squash och badminton – det gör du förstås hos oss”, säger Pia Hansson på Racketcenter i Karlstad.

och ljus. Det är klart i augusti och blir ett
väldigt bra lyft för den hallen.
Racketcenter har något för alla åldrar.
Pia berättar att åldersspannet går mellan
sex och dryga nittio år.
– Dagtid har vi mycket skolverksamhet.
Vi har en bra beläggning som ligger på
cirka 80 procent. Högsäsong har vi öppet
8–22 på vardagar så att alla ska kunna
hinna träna.
Pia är en flitig utställare på Företagssalongen såväl som deltagare på När-

verkets luncher.
– Jag har varit med på Företagssalongen
alla år på Stadshotellet. Det är jätteviktigt
att vara med och synas, presentera sig
och vara på plats, både på salongen och
på Närverket. Jag vill berätta om vår fina
anläggning, träffa dem som besöker oss
och bjuda in andra att prova på att spela
hos oss, säger hon och tillägger:
– Företagssalongen är himla viktig och
det är ett viktigt forum för oss att synas i.
Dessutom är det en fantastiskt trevlig dag.

Badmintonhallen renoveras och får här nya golv.

Tennishallen är välbesökt. Det finns även utebanor.

Vi kommer till Företagssalongen
12 september 2019

Martin Lidberg
Fystränare och tidigare
världsmästare i brottning

Dr Magnus Nylander
Näringsforskare och
Med. doktor

Besök oss i vår monter på PLAN 2!
Fråga oss om CR3000 som bl.a. mäter fria radikaler
Anmäl dig till en inspirerande föreläsning:
”Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk”
Föreläsare: Martin Lidberg & Magnus Nylander
De berättar om hur Magnus hjälpte Martin att bli världsmästare
i brottning samt hur han hjälpt andra idrottare i världseliten och
andra grupper av människor att må bra och prestera på topp.
Tid: 12 september kl. 18:30-21:00
Anmälan: info@egenvardspoolen.se
Betalning: 200 kr Swish: 123 04 27 070 (KMK)
I samarbete med:

Hälsodynan AB
Anica Norman
www.halsodynan.se

Hagapraktiken AB
Henrik Nilsson
www.hagapraktiken.se

Karlstad Massage & Kroppsvårdsklinik AB, Olle Håkansson
www.kmk-massage.se

Egenvårdspoolen AB www.egenvardspoolen.se

ONESTEP ÄR KUNDE

Conny Thörn är VD på Onestep IT som har kontor i Karlstad, Karlskoga och Örebro.

Sedan starten har Onestep IT:s fokus legat på att vara en
pålitlig och okomplicerad samarbetspartner.
– Vi är kundens IT-avdelning på deltid, säger företagets
VD Conny Thörn.
För ungefär tre år sedan blev ett konsultföretag uppköpt av en större IT-koncern.
Vissa trivdes inte med förändringen och
de bestämde sig för att jobba ihop i en ny
konstellation. Onestep IT grundades med

Conny Thörn som VD.
– Vi var sex personer som hade jobbat
ihop länge. Alla var förbaskat duktiga och
vi alla tyckte att det vi gjorde var roligt.
Vi tog med oss godbitarna – metodiken,

NS IT -AVDELNING
verktygen, arbetssättet, erbjudandet, synen
på kunder och relationer. Vi har lagt till,
förbättrat, trimmat och slipat för att göra
konceptet än bättre.
Namnet Onestep ska signalera enkelheten, att de finns ett steg bort. De vill
vara en IT-partner som är okomplicerad
och enkel att ha med att göra.
– I dag finns möjligheten för ett företag
att sköta sin IT på distans. Men vi är
övertygade om att när vi är på plats hos
kunden förstår vi kunden på ett annat sätt.

Vi är tajta med våra kunder och det gör
att deras IT funkar i dag, i morgon och
om flera år utifrån önskemål och verksamhet, berättar Conny.
Onesteps affärsidé är att vara sina
kunders IT-avdelning. De vänder sig till
små och medelstora företag som inte har
någon liknande avdelning.
– Vi sköter drift och support, vi har
även hårdvara och licenser, servrar, nätverk, datorer och diverse molntjänster.
Vi hjälper även våra kunder att hitta

Onestep IT hjälper företag och organisationer med drift och support.

leverantörer och lösningar där vi själva
inte är verksamma, och implementerar
sedan det i deras organisation.
Hur skiljer ni er från andra i branschen?
– Vi är pålitliga och enkla och vi har
inga avtal med lång bindningstid. Vi är
duktiga på det vi gör och det återspeglas
i vår nöjd kund-garanti – är du inte nöjd
får du pengarna tillbaka.
Conny berättar om en kund som
beslutade att ha större delarna av sin IT
i molnet. Kunden
hade dock inte
gjort någon förstudie och det uppstod problem.
– Vi hjälpte dem
att hitta en mer
passande mix av
sådant som skulle
finnas lokalt och
det som skulle ligga
i molnet. Nu funkar
det mycket bättre än tidigare. Kunden
uppskattar vår regelbundna närvaro på
plats och de är väldigt nöjda.
Conny konstaterar att den digitala
förändringen har varit stor de senaste
åren. Moderna hjälpmedel sparar både tid
och pengar och effektiviserar administrationen.

Hörselskadades förening
i Karlstad
www.hrf.se/karlstad, karlstad@hrf.se

– Det är en föränderlig bransch och
IT-kartan ändras hela tiden. Företagen
bör fråga sig själva hur de kan använda
modern IT för att spara tid, effektivisera,
kvalitetssäkra, stärka marknadssidan med
mer. De måste öppna ögonen för digitalisering, det är viktigt för konkurrenskraften. Ser man IT som ett nödvändigt
ont riskerar man att bli frånåkt.
I dag arbetar drygt tio personer på
Onesteps kontor i Karlstad och Karlskoga.
I augusti öppnades
även ett nytt kontor
i Örebro. Förhoppningen är att växa
med ytterligare två
kontor inom fem år.
– Det viktigaste
är att vi fortsätter
ha nöjda kunder
och nöjda medarbetare, säger
Conny.
Företagssalongen ser Conny som ett
viktigt forum där de får chansen att träffa
näringslivet.
– Information och erbjudanden sköljer
över oss, därför behövs den mänskliga
kontakten, den blir befriande. Det finns
ett behov av att träffas. Face to face är
oslagbart.

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

Lyckas att leda
digital förändring
Välkommen till en öppen föreläsning
om temat digital förändringsledning.

När: 12 september kl 12:10-12:30
Plats: Elite Stadshotell Karlstad,
Lokal Erik Gustaf Geijer
Anmälan: sebastian.hiden@
lexicon.se

FÅ ALL HJÄLP HOS OSS MED
FÖRETAGETS EKONOMISKA STYRNING
Redovisning

Deklaration

Bokslut

Rådgivning

Ö:a Torggatan 2 C
070-515 49 50

652 24 Karlstad
solstadens.se

Ett historiskt och gränsöverskrida

UPPLEVELSEMUSE
Vad var kalla kriget?
Hur påverkades det svenska försvaret?
Interaktiva Brigadmuseum är unikt i
sitt slag och kan ge svar på dessa och
många andra frågor om kalla kriget.
– Vi är ett upplevelsemuseum där
man får känna och klämma. Vi tror att
det är så man lär känna historien bäst,
beskriver tillförordnad
museichef Klara
Sköld.
Nya satsningen
Soldat för en dag
ger företag chansen
att testa på bandvagnsåkning,
granatkastning
och mycket annat.

ande

EUM

Det är en speciell byggnad
och den har, tillsammans
med stridsvagnarna utanför, dragit många blickar
till sig från intilliggande
E18.
– Många har passerat och undrat, berättar
Klara Sköld, tillförordnad
museichef på Brigadmuseum.
Hon möter upp i fiket/
restaurangen. Här äts det
ärtsoppa varje torsdag.
Lunchen är så populär att I 80-talsrummet finns såväl fakta om Palme-mordet som posters på Rob Lowe.
stolarna knappt räcker till.
Brigadmuseum öppnade 2013, efter
att stötta olika museer som visar Sveriges
flera års arbete. Klara berättar:
försvar. Regeringens utredning Försvar
– När regementet lades ner ville många
i förvar kom fram till att vi inte skulle
bevara historien och det kulturhistoriska
tappa all kunskap, framför allt den om
arvet. En nystartad förening kontaktade
kalla kriget. Det fanns museum för flyg,
det statliga nätverket SMHA – Sveriges
marin och fordon, men inget Brigadmilitärhistoriska arv. Det har i uppdrag
museum och där fanns det pengar att

Klara Sköld har jobbat på Brigadmuseum i fyra år och är just nu tillförordnad museichef.

guidar, svarar på frågor
och hjälper barnen som
besöker museet.
– De är en enormt
viktig resurs när vi bygger
utställningen eftersom de
vet vad som hände. Det
är därför vi finns, för att
berätta den historien, hur
USA och Sovjet påverkade Sverige och svenskt
försvar, varför vi nedrustade, varför vi upprustade,
berättar Klara som har
I trappen möter besökaren LP-skivor, posters och en elgitarr.
arbetat här i fyra år.
Hon beskriver Brigadmuseum som gränsöverskridande. Barnsöka. Kommunen nappade, och byggde
huset. Nu är vi ett AB med särskild vinst- familjer med flera generationer är vanliga
besökare.
begränsning. Ägarföreningen med stöd
– De äldre som är med har upplevt
av staten och kommunen plus pengarna
Sverige i skuggan av kalla kriget, vissa kan
museet drar in, gör att vi kan ha fem
berätta hur det var här då och andra kan
anställda.
berätta hur det var att göra lumpen. De får
Här finns också många volontärer som

Här får man veta allt om hur ett fältsjukhus såg ut och fungerade.

återuppleva minnen i de
uppbyggda miljöerna.
Vi är ett upplevelsemuseum där man får
känna och klämma,
det är så man lär känna
historien bäst tror vi.
Brigadmusems basutställning är en resa
från 1945 till 1991 och
visar både det civila och
militära. Här finns såväl
sjukstuga, militärtält
och skjutsimulatorer
som skinnsoffan och
Under Soldat för en dag får alla bära uniform. Även besökare kan få testa dem.
Sex Pistols-posters.
Den tillfälliga utställoch roliga gruppövningar, som att
ningen Kvinna – från högaffel till AK5
montera en bår, kasta handgranater (ej
handlar om kvinnans roll i historien och
lyfter berättelser från kvinnor som arbetat riktiga) och göra upp eld.
– Och så blir det god mat. Vi ser på hela
inom försvaret i modern tid.
Vi går upp till andra våningen där Klara upplevelsen – maten, tillgång till toalett,
värdskapet, alla delar är viktiga. Det tar vi
visar ett typiskt logement.
med till Soldat för en dag, man ska kunna
Vad är roligast med att jobba på Brigadtesta alla sina sinnen.
museum?
Klara visar en del av museets militär– Det är en sådan kreativ arbetsplats
kläder. Här finns storlekar som passar alla
med ett fantastiskt team. Vi hjälps åt för
och hon berättar att för många är det en
att nå bästa resultat. Till exempel ska vi
upplevelse att få testa en uniform.
börja sälja ärtsoppa på burk. Då tar vi
Klara ser fram emot att få berätta om
fram smak, design och historia och vi lär
det nya konceptet under Företagsoss av varandra.
Sedan tidigare anordnar Brigadmuseum salongen. Det är första gången Brigadmuseum ställer ut och förutom en monter
konferenser och barnkalas. Den senaste
kommer en bandvagn att parkeras utanför
satsningen är konceptet Soldat för en dag
Stadshotellet.
som riktar sig till företag.
– Vi vill nå ut till fler företag och vi
– Ett unikt sätt att ha en kickoff eller
hoppas träffa många som vill testa något
konferens, beskriver Klara. Vi har ju
kunskapen, handledarna, den häftiga bilen nytt. Man måste inte ha gjort lumpen
och uniformerna. Många har reagerat och och man måste inte vara Rambo. Vi vill
sagt att de tycker att det är häftigt, jag tror berätta att vi kan anpassa oss så att det
passar de flesta. Jag hoppas kunna uppatt det finns en efterfrågan.
Upp till 16 personer får klä sig i uniform mana företagen att komma och testa, ta
med kollegorna ut i skogen för en uppför att sedan åka bandvagn till Sannalevelse utöver det vanliga.
skogen. Där får de ägna dagen åt kluriga

Konferens i
nyrenoverade Alsterdalen
Läs mer på gustaffroding.se

Planera ditt möte
Storlek
Biosittning
Skolsittning
Öar

70 m²
70 pers
52 pers
36 pers

054 - 67 00 00 • gustaffroding.se

...VI KAN DET HÄR!

OM HELHETEN MED
Den ene har hjälpt världseliten i idrott
att må och prestera bra. Den andre
har varit världsmästare i brottning.
Magnus Nylander och Martin
Lidberg hoppas inspirera
många under sin föreläsning
på Företagssalongen och den
längre samma kväll.

Micke Gustavsson Sjöns och hans kollega
Pekka Nylund på Egenvårdspoolen har
samarbetat med Magnus Nylander och
Martin Lidberg som föreläsare under ett
par år. Nu arrangerar Egenvårdspoolen två
föreläsningar med duon tillsammans med
tre andra Värmlandsföretag – Hälsodynan,
Hagapraktiken samt Karlstad Massage
och Kroppsvårdsklinik.
Magnus Nylander är näringsforskare,
medicinedoktor och tandläkare. Han har
länge arbetat med att testa och optimera
hälsa för elitidrottare såväl som vanliga
motionärer, bland annat svenska och
norska skidlandslagen.
– När jag gjorde tester på skidåkare
kunde jag ofta prediktera vem det skulle
gå bra för, baserat på de värden jag fått
fram. Många vitamin- och näringsbrister

är dolda men visar sig genom att du inte
mår bra, presterar sämre och har ett svagt
immunförsvar.
Magnus är angelägen att belysa att det
finns två analyser han har mycket stor
nytta av; oxidativ stress och antioxidantkapacitet.
– Analysen oxidativ stress mäter det
biokemiska slitaget och antioxidantkapaciteten motsvarar bilens rostskydd.
Med hjälp av analyserna kan Magnus ta
fram program som är anpassade efter varje
individ.
– Många idrottare tränar för mycket och
vilar för lite. Om kroppen inte får återhämtning skapas olämpliga ämnen i kroppen, restprodukter efter oxidativa skador.
Och de ämnena måste bort så snabbt som
möjligt, förklarar han.

MARTIN LIDBERG
Martin Lidberg har
både EM- och VM-guld.
Många har också sett
honom vinna Let´s Dance
och Mästarnas Mästare.
Under sin karriär som
brottare visste han vem
Magnus var och följde
hans arbete med bland
annat norska skidlandslaget under 90-talet.
– Jag kände att något
inte stämde, som idrottare
Martin Lidberg tog hjälp av Magnus Nylander under sin boxningslär man känna sin kropp
karriär. I sin nya föreläsning ”Våga bli en Vinnare” pratar han om vad
väl. Jag svarade inte på
som krävs för att bli en vinnare i sin egen vardag.
Foto: Pressbild
träningen och jag kände
mig tung och trött. Min
personlig tränare och mental coach och
syreupptagningsförmåga fungerade inte
han och Magnus inledde olika samarsom den skulle. Magnus var tidig med att
beten, bland annat föreläsningar. Under
arbeta med optimering av näringsintaget.
Företagssalongen föreläser de båda om
Martin kontaktade Magnus som gjorde
optimerad hälsa. På kvällen håller de en
en kostregistrering och en blodanalys
längre föreläsning, även den på Stadsför att undersöka om Martin hade några
hotellet i Karlstad.
brister.
– Vi pratar om helheten med sömn, trä– Jag hade främst järnbrist och vissa
lättare vitaminbrister. Magnus gav kostråd ning, vila, kost och motion. Den mentala
träningen handlar om hur vi tänker och
och rekommenderade kosttillskott med
förhåller oss. Ska man prestera på topp
näringsämnen och probiotika för att
avgör de små marginalerna, säger Martin.
förstärka mitt näringsintag och tarmAnica Norman på Hälsodynan, som
funktion.
en av tre i Värmland, utför bland annat
– Näringsintaget är grundläggande för
de centrala analyserna oxidativ stress och
allas välmående, inte minst för idrottare,
antioxidantkapacitet med ett modernt
säger Magnus.
analysverktyg kallat CR300-RCH, samma
Under ett idogt arbete och många resor
typ av instrument som Magnus använder.
skapades en stark vänskap mellan Martin
– Om svaren avviker tittar jag på sömn,
och Magnus. Martin utbildade sig till

Anica Norman från Hälsodynan och Micke Gustavsson Sjöns från Egenvårdspoolen ser fram emot Företagssalongen.

kost, vanor med mer. Sedan kompletterar
tat förbättrats tack vare testerna.
jag det med andra tester. Det kan vara en
– Vi har anpassat tillskotten efter värperson som är utbränd,
dena och de har blivit
övertränad eller har en
bättre. Har du brister
inflammation. Jag får
på till exempel vitamin
en indikation på vad
B6 kan du få stora
som ska ändras eller
problem.
bytas, förklarar Anica.
– Jag hoppas att
– Utrustningen kan
många kommer och
mäta vårt försvar mot
lyssnar på Martin och
biokemiskt slitage och
Magnus, fortsätter
hur mycket angrepp
Micke. På kvällen riktar
Analysverktyget CR3000-RCH testar bland
vi utsätts för, säger
vi oss till alla som för
annat fria syreradikaler och försvaret mot dem.
Martin. Dåliga värden
ett litet inträde vill
är ingen sjukdomslyssna på dem, såväl
diagnos, men gör att vi mår sämre och
idrottsklubbar som dem som är intresserahar högre risk att drabbas av olika besvär
de av att mota Olle i grind.
och sjukdomar. Bra kost med färgrik mat
Under Företagssalongen är alla som är
och bär tillsammans med motion och vila
inblandande i de båda föreläsningarna
skapar ett starkt försvar.
även utställare. Då kan man få veta mer
Micke på Egenvårdspoolen har under
om såväl analyssystemet CR3000-RCH
en längre tid följt Magnus analysarbete
som träning, olika kosttillskott och hur
och sett honom testa skidåkare vars resul- man kan må och prestera bättre.

Kontakta Lars Lindhe om du vill

Sälja •Köpa •Värdera Företag
054-18 52 00 • 070-383 27 22
lars.lindhe@exitpartner.se

www.exitpartner.se

DIGITAL INNOVATION &
AFFÄRSUTVECKLING

Hur kan du som liten företagare ligga i framkant?
Alla bolag kan uppleva att det är svårt att odla fram nya
digitala idéer. Välkomna till en öppen föreläsning där vi
pratar om hur man kan och bör tänka för att hamna rätt.
Elite Stadshotellet, Röda Salongen
12 september, kl 13:40-14:00
Förbokning av plats: peter@kudd.se

www.caland.se

Därför ska du välja stadsnät

Att ansluta sig till fiber är att framtidssäkra sitt företag. Koppar och ADSL är en föråldrad
teknik som inte är byggd för framtiden och som fasas ut mer och mer. Men varför ska man
välja just fiber och vad behöver man tänka på? Här får du svaren.
Det finns flera aktörer i dag som erbjuder
anslutning till fiber. Mest förmånligt är att ansluta
sig till ett öppet nät, som Karlstads stadsnät. Då
väljer ni själv vilka tjänster ni vill ha och betalar
bara för det ni behöver. Det är dessutom enkelt
att byta leverantör om ni som kund inte är nöjda.
En av fördelarna med Karlstads stadsnät är att
de har hela sin verksamhet i Karlstad, vilket innebär att de kan hålla en hög driftsäkerhet samt en
god och nära service.

Fem anledningar att välja stadsnät
1. Öppet nät - innebär att ni som kund slipper
låsa er till en tjänsteleverantör.
2. Ljusets hastighet - tack vare att stadsnätet bygger på fiberoptik är det ljus och inte
elektriska signaler som skickas i nätet.
3. Framtidssäkert - endast en bråkdel av
fiberns kapacitet används i dag.
4. Investering - i många fall ser man en
värdeökning på fastigheter som är anslutna till
stadsnätet.
5. Driftsäkert - fiber är mycket mindre
känsligt för väder och vind eftersom nätet är
helt nedgrävt under jord.

DET LOKALA NÄRINGS
– Det finns så otroligt mycket i Värmland som man inte vet om.
Det säger KN Radios Tobias Hallberg om den nya intervjuserien Nyfiken på som radiokanalen gör i samarbete med
Företagssalongen.
Idén till Nyfiken på föddes då Företagssalongens Jacob Lund och Tobias Hallberg spånade om hur man kan göra något
med intervjuer och fördjupningar. De
båda konstaterade att det finns enormt
mycket kunskap i Värmland.
– Vi plockade ihop en lista med en fin
mix för att lyfta fram det lokala, berättar
Jacob.
Totalt 17 lokala näringslivsprofiler blir
intervjuade av Tobias som beskriver det
mer som ett samtal.

Tobias Hallberg och Jacob Lund
till vänster, tillsammans med
flera av de näringslivsprofiler
som interjuas i Nyfiken på,
tisdagar klockan 15.20.

– Jag kommer att börja med personen.
Jag vill veta vilka de är och vart de vill.
Det är viktigt att få pulsen.
Tobias poängterar vikten av just individerna för ett välmående värmländskt
näringsliv.
– Det är viktigt att lyfta fram personer i
Värmland – vilka är det som driver verksamheterna? Alla har en historia och alla
är intressanta. Det finns så otroligt mycket
som man inte vet om.
Tobias berättar för Joakim Amoneus,

LIVET I ETERN
varuhuschef på Biltema i Karlstad, att
han tagit reda på en
del om honom inför
intervjun – några
tidigare uppdrag
bland annat.
Har du fått veta vad
ni ska att prata om?
– Nej, jag gillar att
vara oförberedd på
en intervju, svarar
Joakim.
Alla intervjuer
sänds tisdagar klockan
”Alla har en berättelse.” Tobias Hallberg på KN Radio ser fram emot att få höra dem.
15.20. Den första
delen sändes den 2 juli
Vad som händer efter oktober är inte
och den sista kan man höra 22 oktober.
klart, men förhoppningen är att fler
– Jag är bänkad varje tisdag, berättar
näringslivsprofiler ska bli intervjuade. Alla
Jacob. Vi lyfter och hjälper varandra. Vi
är tvungna att lämna kammaren för att få
delar som har sänts finns att lyssna på i
lyftet i regionen.
efterhand på KN Radios web.

NYFIKEN PÅ... VERKSAMHETER I VÄRMLAND
Inslag som sänts:
2Secure
Egeryds fastighetsförvaltning
Wermland Opera
IKEA
Actic
Biltema
Xmentor Management
Nykvist Skogs
Caland Koncernen
Dömle Herrgård

Kommande inslag:
10/9 Folkets Hus Skoghall
17/9 Företagarna
24/9 Kraft Kommunikation
1/10 Marytale
8/10 OKQ8
15/10 QTYM
22/10 BränsleCompaniet
Alla inslag som sänts
finns på knradio.se

FRAMTIDENS MEDICIN SER LJUS UT
Dagens teknik för snabb läkning och ökad
prestation finns redan tillgänglig. I dag kan
man utnyttja kraften i ett programmerat
ljus för att öka mitokondrihälsan i cellerna.
Arch Academy jobbar med klinisk evidens.
Föreläsning med Gilbert Holmgren
Elite Stadshotellet, lokal Empiren
12 september kl 13.00-13.20

SMÄRTFRI OCH EFFEKTIV BEHANDLING
AV NAGELSVAMP MED LUNULA LASER

Gunilla Eisfeldt Sjöns
Ö.Kanalgatan 4 Karlstad 054-182255
gunilla.hagahudofot@gmail.com
www.hagahudofot.se

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

Winter is
coming.
Premiär
lördag 2
november.
Vi ses på
Tingvalla.
Läs mer på ifboltic.com

Vill du också uppleva världen
under ytan?
Vi har kurser
som passar
både nybörjare
och erfarna.
Välkomna!

NYHET! FESTUTHYRNING

Vi har det mesta ni
kan behöva och lite
Till, för att ni Skall
ha en riktigt lyckad
fest! bord, stolar,
mat och mycket,
mycket mer!

läs mer på skoghallsfolketshus.se

www.karlstadsdk.com

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

GRÖN OMSTÄLLNING M

Oskar Wahlén är en av säljarna på Nordic Solar. Oskar har själv 39 solcellspaneler på sitt hustak.

– Solen är en stor framtida produktionskälla för el för såväl
privatpersoner som företag och offentliga aktörer.
Oskar Wahlén på Nordic Solar brinner för den gröna
omställningen och människors möjlighet att producera
sin egen el.
Nordic Solar grundades 2009 har all sin
verksamhet inriktad på solenergi. Oskar
Wahlén är en av företagets säljare och
utgår från kontoret i Karlstad.
– Jag har ett stort intresse för förnyelsebar energi, berättar Oskar som själv har 39

solcellspaneler på sitt eget hustak.
– Man hör väldigt sällan någon som
säger att solenergi är fel eller dumt. Det
är positiva andetag och signaler, från
politiker till privatpersoner. Solelen har
ökat mycket i Mellansverige.

MED S LENS STRÅLAR

Ungefär 80 procent av elenergin i
att sälja elen som du inte förbrukar.
Sverige kommer från vattenkraft och
Den skickas helt enkelt in i nätet. Som
kärnkraft. Resten kommer från vind-,
mikroproducent får du tillbaka 60 öre per
värme- och sol. Sedan 2009 har den inkilowattimme på deklarationen för den
stallerade solcellseffekten i Sverige nästan
överskottsel som matas ut på elnätet.
dubblerats varje år – från 0,3 megawatt
Hur går det då till? En nätansluten sol2009 till 117,6 år 2017.
cellsanläggning består framför allt av solDet finns många stora ytor i landet,
cellsmoduler och växelriktare. Modulerna
framför allt tak på offentliga
fångar solljus och omvandlar
lokaler som kommunhus,
det till likström. Eftersom
skolor och sjukhus. Nordic
de flesta av apparaSolar har såväl offentliga
terna i vårt elnät
ELFÖRBRUKNING
aktörer som
använder
Vad är en kilowatt-timme? All elförbrukning i ditt
industri och
växelström
hem mäts i enheten kilowattimme (kWh). 1 kWh
privatperomvandlar
= 1 000 W använt i en timme.
soner bland
växelriktaren
Exempel: En dammsugare på 1 000 W som används likströmmen
kunderna.
– Solceller- i en timme = 1 kWh. En 40 W glödlampa som lyser
till växeli 25 timmar = 1 kWh. Och så vidare.
na är nästan
ström.
I genomsnitt går ca 60 % av hushållets energihelt underNär solens
förbrukning till uppvärmning. Omkring 20 % går
hållsfria och
strålar träffar
till varmvatten – dusch, disk, etc. Resterande 20%
de skapar
solcellen
går till hushållselen – kylskåpet, tvättmaskinen,
el från en
omvandlas
belysningen, spisen, diskmaskinen och alla andra
energisolenergin
elapparater.
källa som är
till el genom
gratis. Det
den så kallade
Källa: Eon, Lilla Energisparboken fotovoltaluktar inget,
låter inget
iska effekten.
och skapar inga föroreningar.
Det skapas en elektrisk
Oskar berättar att många
spänning mellan cellens
av dem som hör av sig vill
fram- och baksida och
installera solpaneler för
därmed kan solen
att det är ett miljövänligt
generera likström.
alternativ.
– Nästa steg är att hitta
– Då kan vi berätta för dem att
olika kostnadseffektiva
det även handlar om ekonomi
lösningar på lagring,
och framåtanda – det är en enkel
exempelvis genom batterier
ekvation. Du ser till att spara el när
som kan lagra elen från solsolen inte skiner, du förbrukar mitt på
panelerna säger Oskar och spånar
dagen när du gör din egen el, det ger en
om framtiden:
go magkänsla. Man får tillbaka pengar
– Vi behöver ett systemtänk
automatiskt, det är bättre att spara pengar som vi gemensamt har knäckt, Sverige
på taket än på banken.
exporterar el redan i dag och denna
Det Oskar syftar på är möjligheten
möjlighet behöver vi gemensamt lyfta som

Nordic Solar har två kontor;
ett i Karlstad plus huvudkontoret i Töcksfors. Företaget
har även säljare i Skåne och
Västra Götaland. Nordic Solar
har drygt 30 anställda.

en stor framtida möjlighet. Elnätbolag
och andra nationer, tillsammans måste
vi hitta balansen. En fastighetsstyrning
i kombination med elnätsbolagen samt
Svenska kraftnät – då kan vi hitta verktyg.
Hållbarhet är högt upp på agendan i
de flesta bolag. Nyckeln till affärer är
att förstå hur kommande generationer
kommer att tänka.
Nordic Solar är med på Företagssalongen för andra gången. Oskar ser
fram emot att prata såväl solel som grön

omställning och förnyelsebar energi.
– Varje fastighet i sig är unik, och majoriteten av deltagarna på Företagssalongen
har en eller flera fastigheter. En solcellsanläggnings investeringskostnad samt dess
elproduktion är relativt enkel att ta fram,
förutsatt att takyta, taklutning och väderstreck är känt. Det är svårare att ta fram
framtidens pris på el. Vi på Nordic Solar
hjälper till att kontrollera dina kostnader
genom en långsiktigt hållbar investering.

HUR LÄNGRE RÄCKER EN KILOWATTIMME?

Om du använder en:		
med effekten: 		
så räcker 1 kWh i:
Brödrost			1000 W			1 timme
TV, drift			140 W			7,14 timmar
Hårtork				1500 W			40 minuter
Glödlampa			60 W			17 timmar
Klockradio			3 W			333 timmar
Källa: Eon, Lilla Energisparboken

PROGRAM FÖRETAGSSALONGEN 12/9
13.40-14.00 MARTIN LIDBERG & DR MAGNUS NYLANDER
Optimerad Hälsa.
Lokal: Handelskammaren, plan 3
13.40-14.00 M COMMUNICATION
Storytelling gör din marknadsföring sagolikt stark.
Lokal: Carl Jonas Love, plan 3
13.40-14.00 COACHCOM
Våga Vägra Stress – och bli mer effektiv!
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
13.40-14.00 SILLERUDS STATION/ICA SILLERUD
Handel och besöksnäring ute i landsbygden går det?
Lokal: Esias Tegnér, plan 3
13.40-14.00 AGERA VÄRMLAND
Aktiva åtgärder mot diskriminering.
Lokal: Empiren, plan 4

11.30-11.50 IKEA
Människa och Miljö i Hållbarhet.
Lokal: Empiren, plan 4

11.30-11.50 MELITT KULTUR
Boosta personalen med hjälp av litteratur.
Lokal: Esias Tegnér, plan 3
11.30-11.50 CLARAHÄLSAN
Motivation till motion.
Lokal: Röda Salongen, plan 4

11.30-11.50 WINK
Så maxar du ditt nätverk.
Lokal: Handelskammaren, plan 3
11.30-11.50 KULLBERG EVOLUTION
Jag är lycklig och älskar mitt liv.
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
12.10-12.30 DECISION BY HEART
Ingen vill bli såld till längre.
Lokal: Röda Salongen, plan 4

12.10-12.30 ASPIA
Fyra steg som digitaliserar ekonomihanteringen.
Lokal: Handelskammaren, plan 3
12.10-12.30 UNG FÖRETAGSAMHET
Generation Z.
Lokal: Esias Tegnér, plan 3

12.10-12.30 LEXICON
Lyckas leda i digital förändring.
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
12.10-12.30 NILJUNG
Våga fråga! Hållbar hälsa.
Lokal: Empiren, plan 4

13.00-13.20 BRATH
Bli en vinnare på Google.
Lokal: Röda Salongen, plan 4
13.00-13.20 ARCH ACADEMY
Framtidens medicin ser ljus ut.
Lokal: Empiren, plan 4
13.00-13.20 COMPARE
Testa ditt företags digitala mognad med Be digital!
Lokal: Handelskammaren, plan 3
13.00-13.20 NEW WAY
Anhörig/medberoende på arbetsplatsen?
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
13.00-13.20 ELEKTROTEKNISKA BYRÅN
Rätt belysning gör oss både gladare, friskare och tryggare.
Lokal: Esias Tegner, plan 3
13.40-14.00 KUDD CONSULTING
Digital innovation och affärsutveckling.
Lokal: Röda Salongen, plan 4

14.30-14.50 2SECURE
Hur skyddar man sig mot de nya brottstrenderna?
Lokal: Röda Salongen, plan 4
14.30-14.50 MEDIAGRUPPEN KARLSTAD
Hur funkar ett socialt arbetskooperativ?
Lokal: Esias Tegnér, plan 3
14.30-14.50 SLIPPARINGA
Förvandla kalla samtal till trevliga samtal.
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
14.30-14.50 SOLEVA OCH EMINENS
Clarity of Mind.
Lokal: Handelskammaren, plan 3
14.30-14.50 XMENTOR MANAGEMENT
65 värmländska chefer om förändringsledning.
Lokal: Empiren, plan 4
15.10-15.30 FRISKIS & SVETTIS
Håll din personal frisk och alert!
Lokal: Handelskammaren, plan 3
15.10-15.30 NYFÖRETAGARCENTRUM
Vi vill ha 10 000 av dig – din ideella tid går också bra!
Lokal: Empiren, plan 4
15.10-15.30 ACTIV HÄLSA
Hälsa.
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
15.10-15.30 MARELIN
Ta hand om bolagets värden. Annars gör någon annan det.
Lokal: Carl Jonas Love, plan 3
15.10-15.30 ADVOKATFIRMAN ALLIANS
Framtidsfullmakter.
Lokal: Esias Tegner, plan 3
15.10-15.30 JP INFONET
10 tips för att flyga drönare säkert och lagligt.
Lokal: Röda Salongen, plan 4

Det går att föranmäla sig till samtliga föreläsningar. Kontaktuppgifter till
föreläsarna samt mer och uppdaterad info finns på foretagssalongen.se

UTSTÄLLARE 11-16 ELITE STADSHOTELLET
Matchline Profil

2Secure

Företagssalongen

Accountor Karlstad

Grythyttans Gästgivaregård

Actic

Gustaf Fröding Hotell & Konferens

Airleap

Haga Hud & Fot

Aktiv IT Partner

Hagapraktiken

Almi

Hagfors kommun

Arianns

Handelskammaren

Aspia

HRF Karlstad

Barbros Brygga

Hälsodynan

Beans in Cup

ICA Kärnan

Biltema

IKEA

Boltic

Iloq

Bording

Input Interiör

Brigadmuseum

iService

Caland Koncernen

JOBmeal

Clarahälsan

JustNu

DLXA

Karlstad Airport

Dömle Herrgård

Karlstad BK

EBAB, Elektrotekniska Byrån

Karlstad Innebandyarena

Egenvårdspoolen

Karlstads Dykarklubb

Egeryds Fastigheter

Karlstads El och stadsnät

Ejen Consulting

Karlstads Energi

Ekonomernas Hus

Karlstads kommun B och U

Eksköld Tryck och profilprodukter

Karlstads kommun Näringsliv

Elgiganten

Karlstads kommun V och O

Elite Hotels

Karlstads Massage & Kroppsvård

Eminens

Karlstads universitet

EWG Miljöbolaget

KN Radio

Exakta Print

Kraft Kommunikation

Exitpartner

Lillängshamnens Fiskrökeri

EY

Loka Brunn

Fastighetsbyrån

Länsförsäkringar

First Things First

Macforum

Folkets Hus Skoghall

Magnus Nylander

Fortner

Martin Lidberg

Frykenstrand

Marytale

Företagarna

Match2Job

Måltidens Hus
Nermans Märksystem
Nordea
Nordic Solar
Nykvist Skogs
Närverket
OK Värmland
O’Learys Bowling & Games
Onestep IT
Paradisets Spa
Piczo
Presto
QTYM
Racketcenter
Radisson Blue Resort Trysil
Reklambutiken
Risberg Herrgård
Rix FM
Safetron
Selma Spa
Skistar Business
Smarteyes
Soleva Education
Solkraft Sverige
Solstadens Ekonomikonsult
Sustainable Business Cleantech
Telby Kommunikation
Thoren Business School
TM´s Ambulans
WebbPlatsen
Wermland Opera
Westra Wermlands Sparbank
Veteranpoolen
Värmlandsbygden
Xelent

JOURNALISTRUMMET (Beatlesrummet, plan 3, drop in)
Tipsa och diskutera med journalisterna
11.20-12.00

NWT - Näringslivsreporter

12.20-13.00

VF - Näringslivsreporter

13.10-13.50

Arbete & Ekonomi, bilagan - Näringslivsreporter

14.10-14.50

Värmlandsbygden – Dennis Johansson Hall & Cissi Wik

15.00-15.40

Värmlands Affärer - Tim Sterner

Med reservation för förändringar.
För mer och uppdaterad info besök foretagssalongen.se

I 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

Vill du ställa ut, hålla en föreläsning eller har en passande idé?
Mässa – möten – föreläsningar på Elite Stadshotellet.
Jacob Lund: lund@foretagssalongen.se eller 070-683 56 89

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN

VATTENSALONGEN 2.0
Under hösten 2018 påbörjades projekt Vattensalongen 2.0. Nästa steg i vårt ständiga
förbättrings- och utvecklingsarbete är att kunna erbjuda våra gäster framtidens bästa
spaupplevelse. Projektet är i sin slutfas där vi arbetar med att färdigställa de sista detaljerna.
Vattensalongen 2.0 beräknas klart i september 2019 - boka höstens möten redan idag!
LÄS MER & BOKA PÅ VÅR HEMSIDA

Kontakta vår säljare Theres Åkesson för mer information 072-239 83 99 | www.lokabrunn.se

