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”VI ÄR PÅLITLIGA,
ÄRLIGA & LOJALA”

Urban Stockesjö,
Nordmarkens Motor
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De vill vara det

MJUKA

elföretaget

HELA PROGRAMMET FÖR 30 JANUARI

”TRETTONDE – VILKEN TUR!”
Ibland sägs det att idrottare, musikproducenter och företagare har tur. Att de råkar
vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Många
av oss äldre minns Ingemar Stenmark
berätta, att ju mer han tränade desto mer
tur hade han. Vi hör om våra svenska musikproducenter som presenterar världshits
efter världshits. Där de råkat vara i rätt
rum vid rätt tillfälle. Eller företagare som
lanserar sina produkter just när marknaden hade behovet. Och hur de råkat
springa ihop med just den där personen
som varit avgörande för att ta nästa steg
osv osv.
Vi tränar och jobbar ständigt för att Företagssalongen ska bli så bra som möjligt.
Vi är fullt medvetna om att vi inte kan slå
oss till ro, vi måste ständigt träna och förbättra oss. Som idrottarna och musikproducenterna. Något av drivkraften är den
speciella stämning och energi som finns i
Elite Stadshotellet när det under Företagssalongerna är fyllt av kreativa personer

som alla vill något. Ljudnivån kan vara
hög, luften mättad och kanske är det lite
trångt, men det bidrar också till att dagen
blir vad den är. Det är ju salong – och då
ska ämnen luftas och dynamiska möten
uppstå. Precis som på de kulturella
salongerna förr i tiden där nya idéer skapades och tankar utvecklades.
Nu är det dags för den trettonde Företagssalongen. När vi startade för många
år sen var formen inte självskriven. Men
vi har haft turen att springa ihop med rätt
folk genom åren som haft den rätta viljan.
Nu är alla fyra våningsplan fyllda till
brädden med möjligheter. En stor chans
är att du har turen att råka vara på rätt
plats vid rätt tillfälle.
Vi ses på torsdag för trettonde salongen!
Jacob Lund
Företagssalongen
lund@foretagssalongen.se

Hurra!

Vi bygger nytt!
Välkomna till vår monter så bjuder vi
på en bulle och berättar mer om vårt
bygge på Våxnäs.

K o m t ill F ö r e t a g s s a lo n g e n
o c h ly s s n a n ä r v i p ra t a r o m
E F F E K T IV R E K R Y T E R ING

UTGIVARE

TELBY KOMMUNIKATION

GRAFISK FORM
SOFIA TELBY

TEXT & FOTO

Boka din plats på andrea.elfman@testhuset.com

SOFIA TELBY

TRYCK

TABERG MEDIA GROUP

UPPLAGA

10 700 EX

DISTRIBUTION

DELAS UT AV POSTNORD TILL
ALLA FÖRETAG I VÄRMLAND

OMSLAGSBILD

MALIN WESTERLIND

Lär dig mer om att köpa
och sälja företag
Erik Gustaf Geijer kl 15.10-15.30
boka på katarina.ikonen@sffab.se

K-RAUTA VILL HA A
En väloljad maskin. Så beskriver säljchef för företag
Per-Henric Wallerstedt K-Rauta.
Nu gör varuhuset premiär som utställare på
Företagssalongen.

LLT UNDER ETT TAK

Per-Henric Wallerstedt är säljchef för företag på K-Rautas varuhus i Karlstad. Varuhuset öppnade i juli 2018.

Ingen har väl missat tv-reklamen med
Jarmo Mäkinen. Han pratar om den
kompletta bygghandeln. Och det är också
så Per-Henric beskriver varuhuset som
öppnade i Karlstad i juli 2018.
– Vi är ett stort skepp där alla ror åt
samma håll, det är fantastiskt.
K-Rauta har sedan det första slog upp
portarna 1996, vuxit till att i dag finnas
med 51 byggvaruhus i hela Sverige, men
det finns också i Finland, Norge, Baltikum
och i Ryssland. Den finska bygghandeln
sysselsätter i dag cirka 900 personer i Sverige och av dem arbetar 27 i Karlstad.
Per-Henric har en bakgrund som säljare.
Under de närmare 18 åren har det blivit
många timmar i bilen, men nu stormtrivs
han som ”en i gänget”.
– Jag har kollegor i vardagen och jag
får jobba med relationer. Det är mer

relationsförsäljning här än vad jag trodde.
Och man får ut mycket av det själv. När
man offererar rätt, levererar rätt och ser
till att rätt produkt hamnar på rätt plats
– det är fint. Våra kunder har ett stort
förtroende för oss och vi anpassar oss efter
deras behov – alla kunder är olika.
Just mötet med människor, både kollegor
och kunder, är det som Per-Henric tycker
är det allra bästa med sitt jobb.
– Alla personliga möten och personligheter, det gör det himla kul på jobbet.
K-Rauta arbetar såväl med privatpersoner
som med företag. Varuhuset vill vara en
komplett leverantör för att kunderna ska
slippa åka till flera ställen.
– Du ska kunna komma hit med bilen
och köpa allt. Det är en extrem timkostnad som företagare om du ska åka runt på
olika byggvaruhus för att hitta allt. Vi har

Utbudet av kakel och badrumsprodukter är stort. Per-Henric tycker mycket om det mönstrade kaklet.

ett stort sortiment med VVS, inredning, el
och kompletta badrum och framför allt en
fin byggård. Du kan köpa ett helt lösvirkeshus från
oss. Har du
ett hotell har
vi allt till dina
100 badrum.
Vi har alla
ledande
varumärken i
huset och det
är en köptrygghet för
kunderna. Vi
har cirka 18
000 artiklar
lokalt och vi når i stort sett allt i världen.
Det är vår grej att ha allt under ett tak,
säger han och berättar vidare:

– Vi försöker vara tillgängliga i öppettider. Är du fastighetsägare är det sällan
något går sönder under de angenäma
tiderna på
dygnet. Vi
har öppet sju
dagar i veckan
och vi är tillgängliga från
halv sju på
morgonen.
Per-Henric
beskriver att
konkurrensen är hård
i regionen,
men att det är
roligt och det gör att han och kollegorna
blir mer på tå.
– Förutom att ringa till kunder och ha

På K-Rauta kan du köpa allt till ditt badrum – från golv och tak till toalettstolar och blandare.

en uppsökande försäljning satsar vi på
lokala event vid våra varhus. Här hade
vi till exempel Team Proffs-dagen då
vi bjuder in
leverantör som
kunderna och
hantverkarna får träffa
personligen. Vi
grillar hamburgare och pratar.
När senaste
Affärsmagasin Värmland
delades ut såg
Per-Henric
annonsen för
Närverket – lunchen för näringslivet där
också Företagssalongen skapades. Han
bestämde sig snart för att delta och fick

bra kontakter direkt.
– Så vi bokade en plats på Företagssalongen. Vi hoppas knyta många kontakter och skapa
synlighet i
Värmland. Vi
som jobbar
mot företagen kommer
att finnas i
montern och
vi hoppas
få prata
med många
besökare och
berätta att
vi finns till
för att hjälpa dem i hela projektet eller
processen. Vi vill visa oss för näringslivet
och skapa relationer.

Diskriminering.
En vanlig dag
på jobbet.
Varje dag diskrimineras värmlänningar på sitt arbete. Agera
Värmland hjälper er som företag och arbetsgivare att kunna
identifiera och åtgärda diskriminering i ett tidigt skede.
Träffa oss på Företagssalongen så berättar vi gärna mer.

Rådgivning
Du som företagare kan kontakta oss för
rådgivning med frågor och funderingar
kring diskriminering.

Utbildning
Våra utbildningar ger kunskap och
verktyg för det förebyggande arbetet
mot diskriminering i arbetslivet.

E-post: diskriminering@ageravarmland.se

I

Läs mer på ageravarmland.se

HÄR FRODAS ENTREPR

Man brukar prata om blått blod hos kungligheter. Malin
Westerlind på Åstorps Gård har grönt blod. Släkten har på
ett eller annat sätt arbetat med växtligheter i snart 100 år.
Malin och Lennarts barn är fjärde generationen i rakt
nedstigande led med gröna fingrar.
Det här är handelsträdgården där det frodas såväl penséer
som företagsamhet och framtidstro.

ENÖRSKAP & VÄXTER

Malin Westerlind kommer från en familj av trädgårdsmästare och florister.

Det luktar så gott i en blomaffär. Jord
möter sött och bildar en ljuvlig doftexplosion. När man kliver in i Åstorps
Gård möts man även av en sprudlande
glad Malin. Hon hejar på alla kunder och
pratar med dem som att de vore en riktigt
god och nära vän.
– Vi har en tradition av att sätta kunden
i framkant. Det är viktigt att varje människa blir sedd men man får inte kasta
sig över dem. Vi vill skapa en bra energi
och en skön atmosfär som gör kunderna
avslappnade.
Malin kommer från en trädgårdsmästarfamilj. För 100 år sedan flyttade hennes
farfar Olof Tollin till Karlstad där han
startade Sollidens plantskola på Rudsvägen. Såväl farmor Ellen, som fram till

början på 1970-talet drev Herrhagens
Blomsterhandel, som farbror, faster och
mamma har gått i samma fotspår.
– Alla utom pappa, men han var fantastiskt duktig i trädgården. Han kunde
få en plastkäpp att växa, säger Malin och
berättar att även hon utbildade sig till
florist och att hon under en tid jobbade i
sin mammas blomaffär i Kil.
– Men jag ville göra annat. Så jag läste
konstvetenskap och fick jobb som arkivarie på Karlstads kommun. Jag trivdes
jättebra där, men efter fem-sex år kände
jag och Lennart att vi ville göra något
ihop. Dessutom saknade vi närproducerade växter.
Lennart är i grunden lantbrukare och
spannmålsodlare. För 15 år sedan startade

Lennart Westerlind trivs med att vara egenföretagare och variationen som hans yrke ger.

han och Malin det egna företaget. De
byggde ett växthus på 400 kvadratmeter
på gården och det har nu vuxit till fem
byggnader på sammanlagt 1 800 kvadratmeter.
– Vi började med att odla vår- och
sommarblommor. Sedan har vi vuxit en
bit i taget. Vi har utökat med träd, buskar,
perenner och rosor. Odling är vår huvudsak och det är främst blommor, örter,
tomater och gurka som är vårt fokus,
förklarar Malin.
Hon visar runt i anläggningen. Då och
då kommer en kund in och Malin hejar
och svarar på frågor. Det ena växthuset är
till största del fyllt med penséplantor. Små
små och ungefär 11 000 till antalet.
– Det är mycket jobb med dem och hela

familjen hjälper till. Du tar en liten kruka,
fyller den med jord och gör ett litet hål
med fingret att lägga fröet i. Sedan ska de
nypas och planteras om i större krukor.
För de tolv kronorna du köper en pensé
för ligger det mycket jobb bakom.
Malin ser dock fram emot den årliga
penséodlingen.
– Du får dofter och känslor, det är
meditativt. Och du får se hur de mår. Du
är med från födsel tills de säljs. Som kund
går du runt i vår produktionsanläggning.
Det händer att vi har skyltar med rör ej.
Här är det vi som odlar och folk plockar i
vår odling, det är mer som det var förr.
Både Malin och Lennart gillar färg så
det är mycket färg på blommorna här
inne, varvat med en del inredning.

Till Åstorps Gård kommer kunder för att köpa såväl perenner som snittblommor. Malin och Lennart hjälper även till
med blommor och buketter till arrangemang, uppvaktningar, bröllop och begravningar.

– Naturen är viktig för oss, beskriver
Malin. Naturen är förunderlig. Många
träd har pausat efter den torra sommaren
2018. Då får man ha tålamod. Jag gillar
det med växter, vi måste andas ut. Vi kan
inte tvinga dem.
När de startade företaget för nästan
exakt 15 år sedan hade de en vision
om hur de ville driva det. De båda trivs
mycket bra med att vara sina egna chefer
och värdesätter tiden tillsammans.
– Det är så otroligt roligt att vara
egenföretagare, tycker Malin. Jag tror att
många som går i de tankarna bygger upp
något skrämmande och så vågar de inte.
Men går det åt fanders så gör det. Det
viktigaste är inte att ha en snygg bil utan

att må bra i själen.
– Man måste tycka om att jobba mycket,
fortsätter hon. Man måste tycka om folk
och utveckling. Som egenföretagare kan du inte stå stilla.
Lennart beskriver att det bästa med
hans arbete är variationen.
– Ingen dag är den andra lik. Och
kombinationen mellan hantverket och
människorna tycker jag mycket om. Att få
vara med i hela processen när vi odlar är
häftig. Som egenföretagare är det upp till
oss att det funkar. Vi måste själva se till att
verksamheten blir bra, det är ingen annan
som kan göra det åt oss.
Makarna Westerlind har varit på Företagssalongen som besökare och varit med

på luncher
– Det är
med Närverviktigt med
ket.
nätverkande,
– Jag tror
konstaterar
på nätverLennart. Det
kande, säger
är viktigt att
Malin. Jag
visa folk att
tror också
vi finns. Vi
på den lilla
har klurat på
företagsamFöretagssaheten. Det
longen länge
finns mycket
och nu låg
småföretag
den bra i tid.
som inte
Vi har en del
Ungefär 11 000 penséplantor har familjen Westerlind planterat.
syns. Här i
företag som
Ulvsby måste
vi planterar
man inte åka långt för att hitta något. När åt, men vi vill ha fler företagskunder. Vi
vi grundade Konstrundan var tanken att
hoppas att det är oss de tänker på när det
visa att man inte behöver åka långt för att är uppvaktningar och arrangemang.
hitta en 50-årspresent.

Malin Westerlind älskar växter och naturen. Hon och maken Lennart har drivit handelsträdgården i 15 år.
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NYHET!
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paket
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– 50%
på
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installation!

Vi anslutna till
organisationen
Installatörsföretagen

Vi anslutna till
organisationen
Installatörsföretagen

Elbilsladdning
– 50% på
installation!
för
Privatperson
Elbilsladdning
FÖRETAG
Laddat & Klart
BRF
för
7 995kr

FÖRETAG
BRF

Vare sig det gäller Brf, företag eller privatperson
så kan man få bidrag från Naturvårdsverket på

Privatperson

Elitserien
nästa?

Boltic-Gripen
Lördag
22 februari
kl 14.00

ink.moms
& Klart
vidLaddat
maximalt stöd

7 995kr

Fri
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ink.moms
vid maximalt stöd

Vare sigupp
dettill
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företag eller privatperson
50% Brf,
för installationskostnad
och
så kan
man fåÄr
bidrag
från Naturvårdsverket
på
laddboxar.
du nyfiken
på elbilsladdnig så ska
oss på Karlstad Elprojekt!
upp du
tillprata
50%med
för installationskostnad
och

laddboxar. Är du nyfiken på elbilsladdnig så ska

JOACIM ERIKSSON
Företagsledare

Läs mer på ifboltic.com

Vill du vet mer om oss och hur vi jobbar? Kontaka oss på: Våxnäsgatan 150,
du prata med
oss |på
Karlstad Elprojekt!
Karlstad
www.karlstadelprojekt.se
| Tel: 054 678 04 50
JOACIM ERIKSSON
info@karlstadelprojekt.se
Företagsledare

Vill du vet mer om oss och hur vi jobbar? Kontaka oss på: Våxnäsgatan 150,
Karlstad | www.karlstadelprojekt.se | Tel: 054 678 04 50
info@karlstadelprojekt.se

butik
Ge din personal en bättre arbetsdag!
Lång erfarenhet och hög kompetens gör att
vi kan erbjuda dig och din personal effektiv
hjälp och rätt hjälpmedelslösningar.
Våra ortopedingenjörer och tekniker ordnar
fotriktiga skor, inlägg och stöd för onda
muskler och leder.

För ett rörligare liv

TeamOlmed Butik
Björkhagsgatan 2 Skoghall

Mån-tors: 9-17 med lunchstängt 13 -13:30
Fredag: 8-14 ej lunchstängt

Tel 054-51 36 12

skoghall@teamolmed.se www.teamolmed.se

Mediagruppen har all utrustning som krävs, bland annat till att trycka och skära tidningar.

Urban Stockesjö är grundare
av Nordmarkens Motor.

FIRMA MED KRUT I TANKEN
Den 1 mars 1986 öppnade Urban Stockesjö en bilverkstad i
Årjäng. Efter att ha sålt såväl Saab som vapen och hästsläp
har framgångssagan Nordmarkens Motor lagt sitt krut på
Opel och Nissan.
– Vi vill skapa ett problemfritt bilägande för våra kunder,
säger Urban.

Vi backar till den där lördagen den 1
mars. Urban hade köpt två paket kaffe
och lika många paket pepparkakor för att
bjuda på när han öppnade Årjängs nya
bilverkstad för Nissan.
– Men ingen kom, säger Urban.
Och de flesta av er kan nog räkna ut
varför – vi följde nyhetssändningarna och
sörjde en mördad Olof Palme.
Kunderna hittade dock dit till slut och
serviceverkstaden gick bra. 1992 fick
Urban frågan om han ville börja sälja
Saab. Han tackade ja och fick Opel på
köpet.

– Vi fortsatte med Saab tills det kursade.
Under åren har det inte bara sålts och
servats bilar. Urban är inte den som lutar
sig tillbaka. Han beskriver att han tycker
att det är roligt när det händer saker. Och
det märks när han ser tillbaka på tiden
sedan 1986.
– Vi hade bil och industrilackering. Vi
lackade bilar och skyltar. Och så har vi sålt
vapen. Samtidigt med lackeringen startade
vi en jaktbutik. Vi har också sålt hästsläp,
vi hade det första inomhus hästtrailercentret i Sverige. Du kunde gå som i en
bilaffär och känna och klämma på släpen.

Nordmarkens Motor finns i Årjäng och Karlstad och har i dagsläget 25 anställda.

Per Eriksson är försäljningschef på Nordmarkens Motor i Karlstad.

Vi höll på tills fabriken av hästtrailer bytte
inriktning.
– Jag gillar sidospår, konstaterar han.
Vilket sidospår var roligast?
– Hästsläpen eftersom större delen av
familjen håller på med hästar.
Åren i Årjäng har varit framgångsrika.
Nordmarkens Motor har under många
år varit största billeverantör i kommunen
och sedan närmare tre år tillbaka finns
företaget även i Karlstad.
– Vi fick frågan från Opel om vi ville
starta där och vi svarade att vi var intresserade om det fanns en bra lokal. När
Autowåx flyttade till nya lokaler flyttade vi
in i deras gamla på Bromsgatan 9.

I mars i fjol kompletterade Nordmarkens Motor med ett till nybilsmärke,
Nissan.
– På tre månader startade vi upp med
Nissan. Vi fick bra hjälp av lokala hantverkare, det gick dygnet runt. Det var
mycket för personalen, de har varit helt
suveräna. Vi har bitit ihop och jobbat och
har fått en kanonstart med Nissan. Vi
plockar marknadsandelar i Värmland och
vi är enda län som ökat på Nissan. I dag är
vi enda återförsäljare i Värmland.
Vad utmärker er som bilhandlare?
– Vi är pålitliga, trygga och lojala. Du
kan komma till oss och ta en kaffe så fixar
vi bilen. Service är det viktigaste vi har,

När Urban Stockesjö ser tillbaka på åren sedan starten kan han konstatera att sidospåren varit många och roliga.

säger Urban och berättar att de är auktoriserad bilverkstad för Nissan, Opel och
Saab, men att de även servar och reparerar
alla märken då de är anslutna till Autoexperten-kedjan.
– Då vi hör till de ”mindre” aktörerna
har vi möjlighet att skräddarsy bilparken
för företag som vill ha det friktionsfritt
och personligt.

Företagssalongen är ett nytt forum för
Nordmarkens Motor. Det blir både en
monter på insidan och några Nissan utanför Elite Stadshotellet.
– Det ska bli fantastiskt spännande. Vi
behöver visa att vi nu finns i Karlstad.
Det kommer att bli väldigt kul, och jag
och mina kollegor ser fram emot att träffa
många intressanta människor.
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En elitsatsning med stort hjärta

O

L S T A DE

F

N

S

ÖNSTERPUTS

När du vill se bra ut
Kontakta mig på
070-394 48 69
www.solstadensfonsterputs.se

Företagssalongen,
torsdagen den 30 januari

Tid: kl 11:00 - 16:00
Plats: Elite Stadshotellet i Karlstad
Föreläsare: Christina Wahrolin,
fd. förbundsordförande HRF.
”Hörseln sätter inga hinder i vägen”

Kl 14:30-14:50. Lokal: Gustaf Geijer, plan 3.

Välkommen att göra ett enkelt hörseltest
vid vårt informationsbord på plan 4.
Anmälan till föreläsningen: karlstad@hrf.se
senast den 29/1.

Hörselskadades förening i Karlstad
karlstad@hrf.se, hrf.se/karlstad
Tel. 054-10 19 58, 072-550 03 05

Vill du ha
nöjdare och
lönsammare
kunder?
”Bli bäst på det du gör med
färgstark affärsutveckling”
Föreläsning med Robert Sahlberg
13.40-14.00 | Esias Tegner, plan 3
Prata med Robert och Linda på
Företagssalongen (plan 1)

FÄRGSTARK AFFÄRSUTVECKLING

www.rosakonsult.se

Bättre
hälsa!
Anica Norman
Natur &
dicinare
Funktionsme
SNLF

•Hälsoanalyser
•Behandlingar bl.a. Bioresonans
•Kosttillskott

Gunilla Eisfel
dt Sjöns
Auktoriserad
hudterapeut
Medicinsk fot
terapeut

•Ansiktsbehandlingar
•Fotvård
•Lunula Laser

HÄLSODYNAN AB

www.halsodynan.se

www.hudofotkliniken.se

Mottagning: Pumpgatan 2A Karlstad

NYFIKEN PÅ VÄRMLÄNDSK
Första gången blev Nyfiken på en succé.
Nu kan KN Radio och Företagssalongen
åter se tillbaka på en spännande säsong.
– Det är väldigt många som lyssnar, säger
KN Radios Michaela Ambjörnsson.
I somras drog samarbetet mellan Företagssalongen och KN Radio igång. Nyfiken på är radioprogrammet där lyssnarna
får möta det värmländska näringslivet och
personerna bakom det.
– Vi har många intressanta näringslivsprofiler. Det är riktigt skoj att även säsong
två blev så bra med en fin bredd av intressanta personligheter. Det är många som
har en spännande historia att dela med sig
av och jag tycker det lyfts fram på ett bra
sätt, säger Företagssalongens Jacob Lund
som var den som kom på idén till Nyfiken
på tillsammans med Tobias Hallberg på
KN Radio.
Bredden på profilerna som intervjuats
under de båda säsongerna har, precis som
Jacob Lund beskriver, varit stor. Såväl
internationella som nystartade företag och
myndigheter har Tobias och Michaela
träffat.
– Det är lite om dig och lite om ditt
företag, om bakgrunden och framtiden. Vi
är ju nyfikna på vilka de är som personer.
Det ger en ny vinkling, beskriver Michaela
och berättar att många lyssnare har hört
av sig med frågor om det går att lyssna på
programmet i efterhand.
– Alla avsnitt finns på vår hemsida
knradio.se, förklarar hon.

KN Radios Michaela Ambjörnsson med merparten av denna omgån
Marianne Krönsjö - Ulvsby Herrgård, Jonny Olsson - Jonny Olsson
Per Kristensson - Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads unive

De tycker båda att säsong två har varit
spännande och beskriver att de har träffat
härliga personligheter inom en rad olika
områden.
– Det gör ju att inget program blir exakt
det andra likt och förutsättningarna beror
lite på hur öppen vår gäst väljer att vara.
Vi upplever att programmen uppskattas av

KT NÄRINGSLIV

ngs deltagare i Nyfiken på: Joacim Eriksson - Karlstad Elprojekt, Maria Starrin - Karlstads kommun tillväxt & näringsliv,
n Media, Anders Thorén - Löfbergs Lila, Marie Barthelsson - Ikea (deltog förra omgången), Företagssalongens Jacob Lund samt
ersitet.

våra lyssnare och att de får bra spridning,
inte minst i sociala medier, säger Tobias.
Jacob Lund berömmer det värmländska
näringslivet och Tobias som intervjuat
profilerna:
– Det känns att det är värme och
engagemang i samtalen och det förstärker på ett bra sätt de grundvärderingar

Företagssalongen har. Vi är riktigt duktiga
i regionen och det ska vi lyfta fram och
dela med oss av.
När det sista avsnittet av Nyfiken på har
sänts blir det ett uppehåll av programmet.
– Men det är inte alls omöjligt att det
kan bli en säsong tre längre fram, avslöjar
Michaela.

ENKELT, TYDLIGT
OCH KRAFTFULLT
Vi hjälper dig med
kommunikationsstrategier, foto och
innehåll till webb, sociala medier,
nyhetsbrev och annonser.
Läs mer på kraftkommunikation.se

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

FÅ ALL HJÄLP HOS OSS MED
FÖRETAGETS EKONOMISKA STYRNING
Redovisning

Deklaration

Bokslut

Rådgivning

Ö:a Torggatan 2 C
070-515 49 50

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

652 24 Karlstad
solstadens.se

Störst på solceller
i Värmland!

www.karlstadsdk.com

Besök oss på Företagssalongen!
Sugen på solceller? Ta med kalendern
så bokar vi in ett kundbesök hos dig!

www.nordicsolar.se

ELFÖRETAG MED FOKUS PÅ

De vill vara det mjuka hantverksföretaget som alltid
har ett trevligt bemötande. Karlstad Elprojekt har vuxit
i raketfart sedan starten.
– Vi vill vara som en familj som är serviceminded
och tillmötesgående och det har funkat bra.

Det säger Joacim Eriksson som är den
som startade Karlstad Elprojekt i februari
i fjol. Han är elektriker i grunden och har
sedan tidigare egna företaget Mätbyrån.
– Konkurrenterna är fulltecknade och
jag ville starta ett elföretag med ett nytt
fokus, berättar han.
I juli blev Bengt Åslund delägare och

det var då de körde igång på riktigt. De
har tidigare varit kollegor och tillsammans
haft ansvaret för många stora elinstallationer.
– Jag har alltid drömt om att starta eget,
berättar Bengt. Så när Jocke ringde och
frågade, ja jag behövde lite betänketid,
men det kändes helt rätt.

SERVICE & BEMÖTANDE

Karlstad Elprojekt gör allt från att
hjälpa kunderna att byta säkringar till
industriservice. De har lagt markvärmeslingor på Gruvön och är elföretag till ett
företag som installerar Ikeakök. Eftersom
laddbara fordon är framtiden valde de att
satsa extra kraft på elbilsladdning.
– Vi installerar många laddboxar. Vi kan

vara med i hela projektet – från ansökan
till installationer och driftsättning för
både privatpersoner och företag. För företagen finns flera förmåner, säger Joacim
och berättar att de sett en ökning sedan
februari.
– Just nu jobbar vi mycket mot bostadsrättsföreningar där vi erbjuder färdiga

Karlstad Elprojekt gör både stora och små elarbeten och installationer i Värmland och till viss del i Närke.

paket. Vi installerar laddboxar som sedan
föreningen kan debitera användaren för
som över tid kommer bli en fin extra
inkomst till bostadsrättsföreningen. En
bostadsrättsförening kan få 50 procent
i bidrag, så satsar man 150 000 kronor
kostar det 75 000. I Stockholm går priserna upp på lägenheter som har laddmöjligheter.
Det nya fokus som Joacim pratar om är
det synsätt som han och Bengt redan från
starten visste var helt rätt för dem.
– Hantverksyrket är lite speciellt och vi
vill tänka om. Vi har nischat oss att vara
mer som butikspersonal. Det finns en del
förutfattade meningar om hantverkare, en
bild att vi är buffliga och aldrig i tid och
det kanske stämmer på och funkar för
vissa. Folk drar sig för att ringa hantverkare på grund av bemötandet, men vi
vill visa en annan sida, berättar han.

– Även om något är fel eller blir dyrt
för oss är vi alltid tillmötesgående, till
slutfakturan, hela kedjan. Det ska alltid
känns trevligt och smidigt för kunden
oavsett om de har ett ”dumt” problem.
Vi vill ge snabba svar, meddela vilken tid
vi kommer och alltid vara hjälpsamma,
fortsätter Bengt.
I dag är de fyra personer, inklusive
ägarna, som jobbar i företaget. Bengt
berättar att de försöker skapa en familjekänsla. Gemenskap och glädje ska genomsyra verksamheten.
– Vi skaffade kollektivavtal snabbt
eftersom vi vill ha schyssta förhållanden.
Vi gör mycket för de anställda. Om det
är hektiskt ett tag kanske de får en bonus
eller en aktivitet, vi vill gärna visa uppskattning. Jag har varit elektriker i många
år och du får oftare ris än ros tyvärr, säger
han och Joacim tillägger:

Alexander Prestberg Seth, Joacim Eriksson och Bengt Åslund. Saknas på bilden gör Håkan André.

– Sköter vi om personalen så sköter de
om vårt företag och jag tror man kommer
långt på det.
Hur har det varit sedan starten?
– Skitkul, svarar Joacim snabbt.
– Omtumlade, fortsätter Bengt. Jag har
aldrig drivit eget förut, så det var en omställning. Men det är gött att vara sin egen
chef. Jag ser mig dock
inte högre eller viktigare än någon annan.
– Alla jobbar för
företagets bästa, säger
Joacim.
Karlstad Elprojekt
behöver snart anställa
fler, men Bengt och
Joacim stressar inte framåt.
– De får inte gå för fort, förklarar Bengt.
Vi vill kunna handplocka personal, de ska
funka i familjen.

Grannen heter Nordic Solar och med
dem har Karlstad Elprojekt samarbeten
kring solel och laddboxar. Det var också
grannen som tipsade Joacim och Bengt
om Företagssalongen. Joacim bokade en
plats och fick inte långt efter det möjligheten att vara med i Nyfiken på – radioprogrammet som KN Radio sänder i
samarbete med Företagssalongen. Det ledde
i sin tur till en stor
intervju i NWT.
– I vår monter ska
vi prata elbilsladdning
och hoppas på många
trevliga samtal, berättar
Joacim och tillägger:
– Dessutom hoppas vi få chansen att
ändra på bilden om den buffliga hantverkaren.

PROGRAM FÖRETAGSSALONGEN 30/1
11.00-16.00 IKEAS TIPSRUM
Behöver du snabba inredningstips?
Lokal: IKEA:s tipsrum / nr 132, plan 3
11.30-11.50 MIDPOINT
Dina Mål. Förverkligade. Lokal: Handelskammaren, plan 3
11.30-11.50 ALMI
Ta nästa steg på din tillväxtresa.
Lokal: Röda Salongen, plan 4
11.30-11.50 NWT MEDIA
Så tjänar du mer pengar på din marknadsföring!
Lokal: Empiren, plan 4
11.30-11.50 UP2U
Allt börjar med dig och det som är du! Personlig utveckling
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
11.30-11.50 OK VÄRMLAND
Framtidens bränsle. Lokal: Carl Jonas Love, plan 3
11.30-11.50 SKISTAD CONSULTING
Från kalla samtal till varma möten. Esias Tegnér, plan 3
12.10-12.30 NORDIC MEDTEST
AI – Utmaningar inom kvalitetssäkring.
Lokal: Empiren, plan 4
12.10-12.30 BUSINESSFRIENDS & LÄNIA FÖRETAGSFÖRMEDLING
”Jag kan sälja – jag är inte rädd”.
Lokal: Handelskammaren, plan 3
12.10-12.30 M COMMUNICATION
Marknadsföring: 10 metoder som får kunderna att välja dig
istället för konkurrenterna. Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
12.10-12.30 SLIPPARINGA
#allakanringa. Lokal: Röda Salongen, plan 4
12.10-12.30 COOMPANION VÄRMLAND
Social Enterprises i Värmland. Lokal: Esias Tegnér, plan 3
13.00-13.20 IKEA
Den sanna historien bakom IKEAs produkter!
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
13.00-13.20 STICKY BEAT
Innovation – Bra mycket enklare än experterna påstår!
Lokal: Handelskammaren, plan 3
13.00-13.20 COMPARE
Inspelning med Be digital-podden – säsongspremiär!
Lokal: Empiren, plan 4
13.00-13.20 ESKEBOHL MÅLTID & MÅNGFALD
Mer för skattebetalarnas pengar – fem tips till politikerna.
Lokal: Esias Tegnér, plan 3
13.00-13.20 WE ARE MOUNTAIN
Generationskrockar på jobbet! Lokal: Röda Salongen, plan 4
13.40-14.00 PAPER PROVINCE
En hållbar framtid. Lokal: Empiren, plan 4
13.40-14.00 ROSA KONSULT
Bli bäst på det du gör med färgstark affärsutveckling.
Lokal: Esias Tegnér, plan 3

13.40-14.00 SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMSPELET
Vågar du göra annorlunda? Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
13.40-14.00 BRATH
Innehållet som gör dig till en vinnare på Google!
Lokal: Handelskammaren, plan 3
13.40-14.00 KULLBERG EVOLUTION
Harmoni och fantastiska resultat. Eller stress och helt ok
resultat. Vilket väljer du? Lokal: Röda Salongen, plan 4
13.40-14.00 SOLEIL
Vi har Office 365-licenser men undrar mer vilka verktyg
som finns och hur vi kan utnyttja dem på bästa sätt?
Lokal: Carl Jonas Love, plan 3
14.30-14.50 MENTORS ACROSS & KIHLSTRÖM KONSULT
Ny i din ledarroll? Lokal: Esias Tegnér, plan 3
14.30-14.50 HRF KARLSTAD
Hörseln sätter inga hinder i vägen.
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
14.30-14.50 MELITT KULTUR
#läsapåjobbet – så skapar du en hälsofrämjande arbetsplats.
Lokal: Empiren, plan 4
14.30-14.50 TESTHUSET
Rätt kompetens på rätt plats – Effektiv rekrytering.
Lokal: Handelskammaren, plan 3
14.30-14.50 CLARAHÄLSAN
Droger i arbetslivet. Lokal: Röda Salongen, plan 4
14.30-14.50 AURORA PARTNERS
Vart är börsen på väg 2020? Lokal: Carl Jonas Love, plan 3
15.10-15.30 COACHCOM
Våga Vägra Stress – och bli mer effektiv!
Lokal: Empiren, plan 4
15.10-15.30 WINK
”Wink to the world and the world winks back at you” – så
blir du ett nätverksproffs! Lokal: Röda Salongen, plan 4
15.10-15.30 KRESAM & SC BURMAN
Förena kinesisk och västerländsk kultur.
Lokal: Carl Jonas Love, plan 3
15.10-15.30 NILJUNG
Hellre arg än död. Lokal: Handelskammaren, plan 3
15.10-15.30 SVENSK FÖRETAGSFÖRMEDLING
Köp eller sälj av företag via företagsmäklare.
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
15.10-15.30 FOUR PR
Så använder du PR för att stärka varumärket.
Lokal: Esias Tegnér, plan 3
16.20-17.00 BRATH (OBS EFTER OFFICIELL ÖPPETTID)
Bli en vinnare på Google. Lyft ditt företag till nästa nivå!
Lokal: Handelskammaren, plan 3

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
Plan 1

Accountor Karlstad
Agera Värmland
Aktiv IT Partner
Aspia
Bording
Brigadmuseum
Ejen Consulting
Elite Hotels
Golfstore Karlstad
Helmia
Hippocamp
Iloq
JOBmeal
Karlstad Elprojekt
Karlstads El- & Stadsnät
Match2Job
Matchline
Midpoint
Nordic Solar
Nordic Wellnes
Nordmarkens Motor
OK Värmland
Onestep IT
Plushögskolan
QTYM
Radisson Blue Resort Trysil
Real Advice

Region Värmland
Reklambutiken
Rosa Konsult
Skistar Business
Soleil IT
Vildmark i Värmland
Åstorps Gård

Plan 2

Actic
Almi
Clarahälsan
Coompanion Värmland
DLXA
Ekonomernas hus
Frykenstrand
Färjestadstravet
Gustaf Fröding Hotell & Konferens
Hud & Fotkliniken
Hud & Kroppskliniken
Hägg & Kristiansson
Hälsodynan
IKEA
JustNu
K-Rauta
Karlstads Energi
Karlstads kommun
Karlstads kommun funktionsstöd

Klarälven Städ
KN Radio
Marcus Fast DJ
Niljung
Nykvist Skogs
O´Learys Bowling & Games
Projecta
Resia
Smarteyes
Solkraft Sverige
Solstadens Ekonomikonsult
Team Olmed
Telia Company
Ulvsby Herrgård
Webbplatsen

Plan 4

Hemfosa
Hemmakväll
HRF Karlstad
iService
IT-Teknikernas Hus
Kamic
Karlskoga kommun
Karlstad Fotboll
Korvgubbens
Kraft Kommunikation
Loka Brunn
Mockfjärds Fönster
Måltidens hus
Möckelnföretagen
Närverket
Poolia
Santé Sweden
Städarna Hemänglarna
Team Rynkeby
Telby Kommunikation
Uniflex Bemanning
Veteranpoolen
Värmlandsbygden
Wordpro

Backwater
Barbros Brygga
Beans Incup
Boltic
Ercomi Kontorsmöbelhuset
Forshaga Akademien
Företagarna
Företagssalongen
Gammelkroppa Skogsskola & Konferens
Glimt TV
Grythyttans Gästgivaregård

Plan 3: Föreläsningar endast

JOURNALISTRUMMET (Beatlesrummet, plan 3, drop in)

Tipsa och diskutera med journalisterna

11.20-12.00
12.20-13.00
13.10-13.50
14.10-14.50

NWT
VF
Jonny Ohlsson Media
Värmlandsbygden

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

H O T E L L • R E S TA U R A N G • K A F É • K O N S T • K O N F E R E N S

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!

+46(0) 565 140 10

www.ulvsbyherrgard.se

Den 10 september 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

