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När det gäller näringslivsutvecklingen, 
som är en starkt bidragande orsak till 
välståndet i vår kommun, gäller sam-
ma regler. Det är företagen själv som 
ska växa, men med bra förutsättning-
ar och omsorg längs vägen går det 
lättare. 

Projekt Dubbel Kraft har under 2,5 
år arbetat med att studera offentliga 
aktörers roll för att skapa bra förut-
sättningar för både kvinnor och män  
i Vellinge kommun. Du kan läsa mer 
om projektet på sidan 26.

Hur provocerar man fram tillväxt i företagen? 
De undersökningar vi gjort inför projektet visar att 
företagarna i vår kommun önskar fler mötesplatser 
och ökad samverkan. Därför har vi bland annat gjort 

detta magasin. Vi har genomfört en un-
dersökning om var vi som bor och ver-
kar i Vellinge kommun träffas – både 
planerat och oplanerat. Vi har också 
bett medlemmar i Nätverket Grid att 

dela med sig av sina mingeltips och fa-
voritmötesplatser.

Att det är smart och lönsamt att 
samverka med kvinnor som driver 
företag vittnade flera talare om på 
konferensen Insikt ger Bättre Utsikt 
som genomfördes den 16 september 

2015 på Lorensdal. Du läser lite om vad de tycker 
på sidorna 26, 38, 40, 44.

Att fånga tillfället, lyssna med öppna öron, ha vid-
vinkelperspektiv, det är några av tipsen du får för 
att öka din innovativa förmåga på sidan 20.
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Lisbeth Böhm
PROJEKTLEDARE
DUBBEL KRAFT

Tillväxt – smakar man på det ordet känns det både 
diffust och konkret – för hur får man till växt? Alla 
som har försökt odla vet att det krävs både förut-
sättningar och omsorg längs vägen. Och visst, 
det är växten själv som växer. 
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VI HOPPAS ATT DU BLIR INSPIRERAD TILL ATT SKAPA NYA 
OCH SPÄNNANDE MÖTEN – PLANERADE OCH OPLANERADE 

– I VELLINGE, SÅ ATT VI FÅR ÖKAD TILLVÄXT!

INNOVATIVA 
mötesplatser

BILDER FRÅN 
KONFERENSEN
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NÄR NÄTVERKET GRID GJORDE EN ENKÄT 

OM NÄRINGSLIVSKLIMATET 2012, STÄLLDE VI 

FRÅGOR KRING HUR FÖRETAGARNA I KOM-

MUNEN FÅR INSPIRATION ATT VÄXA, OCH 

VAD MAN SAKNADE. MÖTESPLATSER OCH 

SAMVERKAN BLEV DET TYDLIGA SVARET. 

INNOVATIVA 
mötesplatser

ANVÄND UTSIKTER FÖR INSIKTER! 
ETT SAMTAL PÅ NY PLATS GER NYA DIMENSIONER.

Här är några kommentarer vi mötte:

’DET ÄR I MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR DET HÄNDER’ 
’VI BEHÖVER FLER MÖTESPLATSER’ 
’VILL GÄRNA VETA MER OM VILKA FÖRETAG SOM FINNS’ 
’ÖKAD SAMVERKAN VORE BRA’ 
’NYA MÖTEN SKAPAR NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER’

Givetvis finns etablerade mötesplatser, som t ex konferensanläggningar och 
företagarföreningarnas frukostmöten, men vi vill här ge inspiration till nya och 
ibland lite oväntade mötesplatser i Vellinge. Vi har frågat massor av företagare 
och samlat platser, tips och historier – och vi kan konstatera att Vellinge 
erbjuder fantastiskt många platser som bara väntar på att inspirera!
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OM MAN GÖR DET MAN ALLTID 
GJORT, KOMMER MAN ATT FÅ DET 
MAN ALLTID FÅTT! 

Egentligen spelar det ingen roll vilken mötesplats man går till, 
om man inte är öppen för nya möjligheter. Det gäller att slå på 
sökarljuset och släppa fram nyfikenheten. 

I boken ’Where good ideas come from’ beskriver Steven Johnson 
begreppet ‘The adjacent possible’. Det är alla de närliggande 
möjligheter som vi ännu inte kommit i kontakt med. 

VARFÖR INTE HÄNGA MED NÅGON TILL STALLET?  
VEM ÄR DÄR? HUR GÖR MAN? VAD SAKNAR DE?

ÖKAD 
INNOVATIONS-
KRAFT

NY 
BUSINESS!NYA 

MÖTEN
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INNOVATIVA 
mötesplatser

VAD SKULLE HÄNDA OM BÅTKLUBBENS 
OCH RIDKLUBBENS STYRELSER BYTTE PLATS 
FÖR EN DAG?

VISSTE DU ATT VÅRA HAMNAR 
HAR BRA MÖTESLOKALER?
KAN EN NY AFFÄRSKONTAKT 
SEGLA IN IDAG? 
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INNOVATIVA 
mötesplatser

PLÖTSLIGT HÄNDER DET...

MÖTESPLATSER I ALL ÄRA, MEN VEM TAR 
FÖRSTA STEGET TILL ETT INTRESSANT SAMTAL?

HÄR ÄR NÅGRA TIPS:

– Utmana dig själv: Vem känns mest olik dig själv?
 
– Diskutera ett uppenbart problem i lokalen

– Var nyfiken! Hej, vem är du?

– Be om hjälp. Kan du rekommendera...?

– Be någon para ihop dig med en ny kontakt

– Prata med någon du inte brukar 

MÖTESPLATSER I ALL ÄRA, MEN VEM TAR 
FÖRSTA STEGET TILL ETT INTRESSANT SAMTAL?
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Vad är Nätverket Grid?
GRID ÄR ETT NÄTVERK FÖR FÖRETAGANDE KVINNOR SOM ÄR BOSATTA 
ELLER VERKSAMMA I VELLINGE KOMMUN. FÖRENINGEN STARTADE 1999. 
VÅR HJÄRTEFRÅGA ÄR ATT KVINNOR SOM VILL SKA KUNNA DRIVA OCH 
UTVECKLA FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG. 

NÄTVERKET STARTADE 1999 efter en 
workshop anordnad av Vellinge kommun 
och Almi. Några kvinnliga företagare vis-
ade då stort intresse för att gå samman i 
ett organiserat nätverk och med detta togs 
initiativen till att nätverket Grid föddes.

VAD BETYDER GRID? Ordet Grid bety-
der fred men inom nordisk mytologi är det 
även namnet på en välsinnad, stark och 
modig hjältinna. Denna hjältinna, Grid, 
fick tillsammans med Oden sonen Vidar, 
men var även Tors älskarinna. I berätt-
elserna har Grid en magisk järnstav vid 
namnet Gridarvöl och ett par magiska 
järnhandskar. Dessa järnhandskar lånar 
hon ibland ut till Tor. Det är tack vare 
handskarna som Tors hammare, Mjölner, 
som han använder i strid alltid träffar det 
han siktar på för att sedan återvända till 
hans hand. 

Tors hammare kunde fälla jättar och krossa 
klippor och det var när Tor slungade sin 
hammare mot molnen på himlen som åska 
skapades.

Som medlem har du möjlighet att samverka med andra företagande kvinnor inom 
olika branscher. Samtidigt får du genom nätverket möjlighet att utveckla dina 
intressen kring företagandet och att utveckla dig själv eller din affärsidé. Externt 
är Grids medlemmar aktiva representanter i ett nationellt och regionalt system för 
tillväxtpolitik och som ambassadörer för kvinnors företagande genom till exempel
Tillväxtverket. Grid är också representerat i Vellinge kommuns Näringslivsråd. 
Inom Grid bidrar vi medlemmar med inspiration, kompetens, erfarenhetsutbyte 
och affärsmannaskap – värdefulla egenskaper som krävs för att driva företag. 
Läs gärna mer om vårt nätverk på www.grid.nu

INOM GRID SKA VI:

Utveckla och profilera våra företag 
och affärer genom vårt nätverksarbete.

Utveckla och aktivt medverka i nätverkande 
– inom föreningen, med andra föreningar, öka 
samverkan mellan män och kvinnor som driver 
företag och offentliga aktörer i kommunen.

Bidra till att skapa en ökad jämställd tillväxt 
i kommunen.

Grid vilar på värdeorden affärsmannaskap, gemen-
skap och utveckling för kvinnors företagande. 

Tillsammans vill vi verka för stabila, starka och 
säkra företagande kvinnor i kommunen.

Vi tror på att dela kompetens och erfarenheter 
med varandra för att kunna växa.

FRUKOSTMÖTE MED PIGGA GRIDDOR

BRA MINGEL VAR DET PÅ VELLINGEMÄSSAN.
HÄR PROVSMAKAR NICLAS NILSSON, CAMILLA OLSSON 
OCH  MELINDA BÄCKLUND BÄSTA ÄPPELPAJEN BUSINESS BLIND DATE ARRANGERAD AV DUBBEL KRAFT

MUSIK & MÖTE FRÅN KONFERENSEN INSIKT GER BÄTTRE UTSIKT
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INNOVATIVA 
mötesplatser

Nätverket Grid vill inspirera sina medlemmar med 
kompetens, utbyte av erfarenheter, affärsmannaskap 
och allt däremellan som krävs för att driva företag. 
Ett effektivt sätt är att nätverka och träffas på 
trevliga mötesplatser. 

ATT FIKA ÄR VÄL DET VANLIGASTE SÄTTET ATT MÖTAS. 
PÅ NÄSET FINNS DET GOTT OM MYSIGA FIKASTÄLLEN OCH HOS 

VISSA AV DEM ERBJUDS EXTRA MYSIG UTSIKT SOM BONUS.

SISTA FREDAGEN VARJE MÅNAD träffas medlem-
mar i Nätverket Grid och äter lunch tillsammans 
på något av våra fina lunchställen. En vanlig frå-
ga runt bordet kan vara: Vad är din utmaning för 
nästa vecka? Att dela med sig av små och stora 
tankar, och sen få feedback av alla runt bordet är 
otroligt givande. 

VILL DU OCKSÅ MINGLA MED EN FÖRETAGARE 
I NÄTVERKET GRID? På de kommande sidorna 
hittar du spännande och mingelintresserade före-
tagsledare. Läs om deras egna tips och varför inte 
boka ett möte på en spännande plats? 
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Event, mässor, utställningar, marknader.
Restaurang, konferens, bröllop och fest.
Fastighetsförvaltning.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Majas Events på Lorensdal erbjuder konfe-
rens, fest, bröllop och events i en stor, härlig 
lokal. En del av intäkterna doneras till Barn-
cancerfonden. I vackra nyrenoverade lokaler 
drivs Majas Cottage – bistron på Lorensdal, 
öppen alla dagar i veckan. Det finns också en 
butik med vackra saker till hemmets inne- och 
utemiljö.  Det är även en bra mötesplats för 
företagare, 17 olika hyr i företagshuset. Här 
hittar man en unik, härlig, lantlig miljö med 
gammaldags charm.

Vad erbjuder ditt företag?
Vi hyr ut kontorslokaler för permanent verk-
samhet med kreativ inriktning. Här finns 
ett spännande nätverk av kollegor att byta 
kunskap och erfarenheter med. I en inspire-
rande arbetsmiljö har vi 17 rum i olika stor-
lekar. Vårt motto är att ha en mix av många 
olika inriktningar för en intressant mångfald. 
Vi vill bidraga till att det skapas nya affärsmöj-
ligheter i vårt företagshus. Henning Persson 
Förvaltnings AB står för praktisk hantering av 
hyreskontrakt och underhåll.

Kreativitusen AB | maria@lorensdal.se
040–98 78 50 | lorensdal.se
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Henning Persson startade och drev byggnadsföretag i Malmö på 30-talet, 
och på 90-talet när byggkrisen kom övergick de till förvaltningsverksamhet. 
Sedan 1996 driver Hennings barnbarn syskonen Maria, Max och Malin 
företaget och det var de som först förstod vilken pärla de hade hittat i 
Lorensdals Gård. När Petra Jonsson flyttade in på Lorensdal med sin butik 
Majas Cottage anade hon nog inte att hon två år senare skulle ta över bistro- 
och konferensverksamheten. Men hon precis som Maria och hennes syskon 
såg vilka möjligheter som fanns där.

Maria och Petra såg möjlig- 
heten med mötesplatsen

IDAG HUSERAR FÖRUTOM 
KERAMIKER, EN SILVERSMED, 

FOTOGRAFER, EN KONSTKONSER-
VATOR ÄVEN BL A EN REKLAM-

BYRÅ, EN ARKITEKT, JOURNALIST 
OCH PERSONLIG COACH HÄR.

Maria som har en bakgrund inom 
hotell- och restaurangbranschen, 
kände att hon ville kombinera det 
med sin yrkesverksamhet och runt 
2006 började syskonen leta efter 
lokaler att starta företagshus i. Med 

kontorsplats att hyra 
ut och en bistro som 
husets hjärta. De 
började leta lokaler i 
Malmö men flyttade 
snart blicken utanför 
stan och hittade av 
en ren tillfällighet 
Lorensdals Gård.

Vid den tiden var 
gården väldigt ned-

gången och krävde rejäl renovering 
och ombyggnad, men de såg poten-
tialen och att de här skulle kunna 
åstadkomma något speciellt! Läget 
var perfekt med närhet till Vellinge, 
Malmö och Trelleborg, en knutpunkt. 

Arbetet med renoveringen började 
och enligt plan knappt ett år senare
stod företagshuset klart. Första tan-
ken på hantverksmässig inriktning 
hos hyresgästerna har med åren för-
ändrats något och idag huserar för-
utom keramiker, en silversmed, foto-
grafer, en konstkonservator även bl a 
en reklambyrå, en arkitekt, journalist 
och personlig coach här. Alla bran-
scher är välkomna. Det är en väldigt 
bra stämning och många samarbeten 
sinsemellan har inletts. 

Efter företagshuset var det dags att ta 

tag i den gamla ladan med stampade 
jordgolv och murade väggar, och ett 
halvår senare stod Teatern klar!

Syskonen hittade verkligen en pär-
la och förverkligade en dröm som 
sedan starten ständigt har utvecklats. 
Som de entreprenörer de är har de 
hela tiden nya idéer på gång, och 
lämnar därför nu sex år senare över 
restaurang, konferens- och eventverk-
samheten till Petra Jonsson på Majas 
Cottage. Däremot kommer de att 
fortsätta driva företagshuset via sitt 
företag Henning Persson Förvaltning.

Petra och hennes livsstilssbutik Majas 
Cottage har redan funnits på Lorens-
dal i två år och det blir en naturlig 
övergång när hon nu tar över Man-
gården och Teaterlokalen.  

Majas Cottage kommer att driva 
gårdsbutik med Café & Bistro i Man-
gården. I butiken kommer de att sälja 
sina vackra Maja Lyktor med förmån 
till Petras hjärtesak Barncancer-
fonden, samt ett noga utvalt sorti-
ment av vackra saker till hemmets 
inne- och utemiljö.  

Förutom gårdsbutiken kommer Majas 
Events att satsa på konceptet ”Mö-
ten & Festligheter med förmån till 
Barncancerfonden” där företag/pri-
vatpersoner kan boka konferens, fest, 
bröllop & events i Teaterlokalen, och 
vid bokning doneras en del av intäk-
terna till Barncancerfonden.  
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Activexpo är sedan 2006 distributör av 
branschledande varumärken inom portabla 
tält- och displaysystem. Vårt marknadsledande 
sortiment positionerar våra kunders varu-
märken i framkant och driver utvecklingen 
för professionell synlighet i storformat. 
Vi har även ett komplett program av tillbehör 
såsom rollups, flaggor, beachflags, bildväggar, 
pop up, profilprodukter och presentreklam.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
På våra Grid luncher, frukostar och andra 
Grid aktiviteter. Näringslivsdagar med mingel.

Vad erbjuder ditt företag?
Activexpo levererar Portabel Display & Profil-
produkter till företag, föreningar och organi-
sationer. Alla våra produkter är anpassade 
för det tillfälliga mötet där det ställs krav på 
professionell display. Vårt mål är att stärka ditt 
varumärke, förenkla ditt inköp och optimera 
din budget. Med mångårig erfarenhet inom 
marknadsföring och varumärkesbyggnad gifter 
vi ditt varumärke med displaysystem anpassat 
för din profil och aktivitet. I vår strävan mot en 
överlägsen produkt för ditt behov arbetar vi 
efter ledordet kvalitet. 

Activexpo | asa.strandberg@activexpo.se
0709–82 26 07 | activexpo.se
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TILLVÄXTVERKET har kunskap om utmaningar 
och möjligheter för näringslivet och regionerna. 
De arbetar i nätverk och bidrar med finansiering. 
Det är deras viktigaste verktyg för att stärka före-
tagens konkurrenskraft. 

Kunskap om företag och regioner
De förmedlar kunskap om svenskt näringsliv och 
de utmaningar och möjligheter som företag och 
regioner står inför. De fördjupar sig i förutsättningar 
och behov som finns i olika branscher och delar av 
landet.  Kunskapen de förmedlar har även andra 
nationella aktörer och regioner nytta av i arbetet 
för stärkt konkurrenskraft.

Nätverk för effektiv samverkan
De samverkar med regionerna. Det är en central del 
av deras verksamhet. De samverkar också med offent-
liga och privata organisationer och bygger nätverk. 
De sammanför myndigheter och organisationer med 
regionalt och lokalt verksamma aktörer. Tillväxtverket 
samarbetar även över landsgränser runt Östersjön och 
inom EU. Ett målinriktat och handlingskraftigt samar-
bete gör att samhällets resurser för stärkt konkurrens-
kraft används effektivt.

Jämställdhet ökar 
den regionala 

innovationsförmågan

Tillväxtverket är en myndighet under Näringslivsdepartementet som har 
uppdrag inom entreprenörskap och regional tilläxt. De har regeringens uppdrag 
att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra 
strukturfondsprogram. Vissa insatser är riktade direkt till företag eller blivande 
företagare. Andra insatser syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som 
påverkar företagandet. Visionen är ett Sverige med fler företag som vill, kan och 
vågar. Kunskap, nätverk och finansiering är våra viktigaste verktyg för att nå dit.

WINNET är en opolitisk organisation 
som  är pådrivande för en jämställd 
tillväxt där kvinnor ges möjlighet att 
delta i samhällsutvecklingen på lika 
villkor. På europeisk nivå är det en 
lobbyorganisation som också arbetar 
med att utveckla kvinnors nätverkande 
i Europa. Winnet Sverige är bl a speak-
ing partner med både Regeringen och 
Tillväxtverket. I Skåne samlar man nät-
verken för bl a lokala resurscentrum 
för kvinnors företagande och där är 
Nätverket Grid en av medlemmarna.

Finansiering som stärker näringslivet
De bidrar till att affärsidéer med potential får finansi-
ering. Detta gör de genom egna insatser och genom 
att informera och sprida kunskap om möjligheter 
till kapitalförsörjning. Finansiering är också ett vik-
tigt verktyg i arbetet för regional utveckling. Deras 
största enskilda uppdrag är att bidra till att EU-
medel investeras i projekt för regional tillväxt och 
sysselsättning. Merparten av deras finansiering är 
i form av projektmedel och går via offentliga aktö-
rer. Tillväxtverket ansvarar också för fördelning av 
verksamhetsbidrag och företagsstöd.

Vad är jämställdhet?
Jämställdhet innebär 
att kvinnor och män 
har samma makt och 
möjlighet att forma 
samhället och sina 
egna liv.

Jämställdhet är 
ett medel för att 
uppnå hållbar 

tillväxt

Jämställdhet gör att 
humankapitalet 

används effektivare

Jämställdhet ökar 
den regionala 
attraktiviteten

DETTA MAGASIN ÄR EN DEL AV PROJEKT 
DUBBEL KRAFTS DOKUMENTATION. 
PROJEKTET HAR FÅTT STÖD AV TILLVÄXT-
VERKET FÖR SITT ARBETE. 
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MED FOKUS PÅ MÖJLIGHETER 
– HÄR KOMMER LITE VÄXTTIPS! 

INNOVATIVA 
mötesplatser

Lisbeth Böhm
EFFECTUS BUT DIFFERENT

Vad kan du tillföra andra företagare?
Hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan skapa 
kreativ marknadsföring och reklam med hjälp av 
strategier, varumärkesbyggande och kommu-
nikation. Arbetar i alla medier – traditionella, 
digitala eller sociala. Hjälper företag att nå ut 
med sitt budskap, från idé till färdig produkt.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun? 
Möten mellan näringsliv, kommun och lokala 
företagare, exempelvis på utställningar, event  
och frukostträffar. 

Vad erbjuder ditt företag?
Bygg ditt varumärke med visuell kommunikation. 
Marknadsföring kräver ständig bearbetning av 
din målgrupp. Erbjuder företag kommunikativa 
strategier och grafisk formgivning för att förstärka 
deras varumärke. Hjälper kunder med reklam 
och marknadsföringsmaterial i både print och 
web, hjälp att komma igång med webbplatser 
och sociala media. Addform producerar tryck-
saker, eventmaterial, annonsproduktion och 
hemsidor. Jobbar som frilans när behov finns. 

addform | suzanne@addform.se
0702–98 28 98 | addform.se
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Här kommer några tips som öppnar 
för innovativa möten och tankar!

SKA NI LÖSA ETT PROBLEM? 
Lägg en hög lego på bordet!

VILL NI HA NY INPUT? 
Bjud in en utomstående gäst.

JOBBIGT SAMTAL? 
Välj promenad eller ny miljö.

VILL NI HA NYA IDÉER? 
Boka möten i ny miljö.

FÖRHANDLING? 
Hitta en lagom stor separat lokal 
med fåtöljer.

Berätta om dina planer!
Hur ska någon kunna hjälpa dig med kontakter 
eller tips om du inte berättar?

Be någon utveckla din idé!
De allra flesta idéer blir ännu bättre om man 
får input från flera.

Besök nya miljöer!
Postgården, golfklubben, Östra Grevie Folkhögskola…
är det platser som du vanligtvis inte besöker, så lägg 
ett arbetsmöte där.

Tänk till andra företag!
Tipsa om kontakter och affärsmöjligheter!
Det ger gott intryck och du får tillbaka! 

Var förberedd!
Kom väl förberedd till mingel och näringslivsmöten!
Visitkort, kort intresseväckande presentation och 
med ett uttänkt syfte med din närvaro.

Överraska!
Bjud in till ett annorlunda möte utifrån den effekt 
du vill uppnå!
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Jag har växt upp i en företagare familj, och vet det 
mesta om hur det är att arbeta mot uppsatta mål. 
Att få tiden att räcka till, organisera, planera och för-
verkliga. Jag har alltid varit spindeln i nätet som 
ser till att saker och ting händer, och att de händer 
i rätt tid och på rätt sätt. Försäljningen är det som 
hittills dominerat mitt verksamma liv. Försäljningen 
brinner jag för och även de människor jag därigenom 
möter. Ett försäljningsmöte är så mycket mer än bara 
”sälj”. Det krävs en genuint intresse för människor, 
och insikt i vad som driver dem. På ett eller annat sätt 
har jag alltid arbetat med människor. Genom ansvar 
för personal, försäljningsmöten, eller som nu, då jag 
guidar människor att nå sina mål och drömmar.
 
Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Jag har suttit på Toppen-gallerian i caféet några 
gånger. En bra miljö, där du ofta kan sitta ostört. 
Annars finns det flertalet ställen man kan hyra in sig 
på i Vellinge kommun.
 
Vad erbjuder ditt företag?
Clair. Vi hjälper dig finna ny styrka, balans och livs-
energi genom inspirerande föredrag, medial av-
läsning, hypnos, meditation och helande beröring. 
Vår filosofi och tro är att alla mår bra av att finna sin 
livsväg och därigenom känna ro och harmoni i kropp 
och själ. Då är du i balans och hanterar livets väg på 
ett tryggt, rationellt och lugnt sätt. Vi arbetar seriöst, 
med diskretion och tystnadsplikt. 

ANGEL by Clair är en grossiströrelse inom mode-
accessoarer. ANGEL by Clair är ett nytt trendigt märke, 
med det senaste inom scarves och smycken till bra 
priser. Vår styrka är en väl anpassade kollektion för 
säsongen samt snabba leveranser.

Clair & Angel by Clair | anette@clair.nu
0709–60 09 87 | angel.clair.nu
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Jag har varit företagare under 40 år med egen bou-
tique och därefter design och grossistverksamhet inom 
modeaccessoarer så erfarenheter från det jag jobbat 
med delar jag gärna med mig av. Innan jag blev före-
tagare arbetade jag b l a på vårdcentraler och akut-
mottagningar.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Den egna lokalen är bästa platsen men det finns stora 
möjligheter att inom Vellinge kommun hyra lokal för 
event eller större antal deltagare. I annat fall så har vi 
en underbar natur där vi kan vara i för att jobba med 
det som lämpar sig på.

Vad erbjuder ditt företag?
Clair Clinic hjälper dig att finna ny styrka, balans och 
livsenergi genom inspirerande kurser och föredrag, 
hypnos, meditation och helande beröring. Vår filosofi 
och tro är att alla mår bra av att finna sin livsväg och 
därigenom känna ro och harmoni i kropp och själ. 
Då är du i balans och hanterar livets väg på ett tryggt, 
rationellt och lugnt sätt. Vi arbetar seriöst, med 
diskretion och tystnadsplikt.  
 
Clair Clinic erbjuder behandling av fysiska/muskulära 
problem, hypnos terapi, inspirerande föredrag, med-
itationer, healing, medial vägledning, husavläsning/
rensning, tidigare liv.

Clair Clinic | info@clairclinic.se
0706–77 78 32 | clairclinic.se
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MED START I JUNI 2013 
HAR PROJEKT DUBBEL 
KRAFT, SOM DRIVS AV 
NÄTVERKET GRID, ARBE-
TAT FÖR ATT PROVOCERA 
FRAM JÄMSTÄLLD TILLVÄXT 
I VELLINGE KOMMUN

I projektet, finansierat av 
Tillväxtverkets program för 
regional tillväxt, arbetar vi 
med dubbla fokusområden 
för att stärka tillväxttakten 
i Vellinge kommun.

Offentliga aktörer erbjuds inspira-
tion och tips för att öka proaktivi-
teten för att skapa jämställd tillväxt.

Näringslivet erbjuds tillväxtprovo-
kationer genom ökad samverkan 
och innovationsworkshops samt 
mentorprogram för att inspirera 
kring entreprenörskapet.

I samband med projektstarten 
släppte vi också vår film som doku-
menterar vår konferens Nycklar för 
tillväxt i Vellinge kommun. Denna 
film används också som utbildnings-
material för gymnaiseelever.

PROJEKTET
DUBBEL 
KRAFT
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JÄMSTÄLLDHETSARBETE I PRAKTIKEN:

Vi har medverkat i Tillväxtverkets Kunskaps-
seminarier samt redovisningar från Läns-
styrelsen Skånes Jämställdhetsarbete.

Vi har DELTAGIT I STYRGRUPPEN för kommunens 
näringslivsmässa och på så sätt fått ökat fokus på 
kvinnors företagande under mässan. Vi hade också 
en egen monter på mässan där vi förevisade jäm-
ställdhetskartan.se.

Vi har medverkat till att formulera kommunens 
LÅNGSIKTIGA TILLVÄXTMÅL, dessa beslutades i 
mars 2015.

Under valkampanjerna DELTOG VI I DEBATTER 
OCH KOMMUNICERADE MED KOMMUNENS 
POLITIKER. Detta fick till följd att Miljöpartiet och 
Moderaterna båda refererade till vårt projekt som 
ledstjärna i arbetet med att utveckla och stödja 
kvinnors företagande.

Vi medverkar i KOMMUNENS NÄRINGSLIVS-
RÅDSMÖTEN. Under de två åren vi suttit med, har 
rådet ändrat sin könsfördelning från en kvinna och 
fem män till fem kvinnor och två män. Dessutom har 
tre underföreningar bildats för att stimulera centrum-
utvecklingen på våra tre centralorter i kommunen. 
Dessa leds nu av företagande kvinnor som är med-
lemmar i Nätverket Grid. 

Vi har suttit med i KOMMUNENS ADVISORY 
BOARD för gymnasie- och vuxenutbildning. Där har 
vi haft fokus på hur skolor kan arbeta med att utveckla 
och inspirera studerande kvinnor att delta i aktiviteter 

Vad kan du tillföra andra företagare?
Jag uppdaterar och utvecklar företags existerande 
hemsidor med responsiv webdesign. Jag kan också 
hjälpa dig att genomföra hemsidans nya grafiska 
profil i din övriga marknadskommunikation. Som 
extra resurs i ditt företag få saker och ting att hända, 
med ordning och reda och genomföra allt det där 
som behöver göras men aldrig blir gjort. Som dito 
bollplank – en resultatorienterad marknadsförare 
och projektledare med stark kundfokus och erfaren-
het från affärsutveckling och förändringsprojekt för 
ökad kundfokus och lönsamhet.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Ulrikas i Ljunghusen för den kreativa miljön och 
Näsets bästa fika. Att promenera från kontoret 
till Kämpingestranden, slå sig ner på bryggan 
och sen tillbaka en annan väg. Walk & Talk är mitt 
favoritsätt att mötas om man inte behöver papper, 
penna och dator – kreativt och man löser mycket 
på en timmes promenad samtidigt som kroppen 
och själen får positiv energi.

Vad erbjuder ditt företag?
Jag uppdaterar och utvecklar företags exister-
ande hemsidor så att de fungerar på alla befintliga 
plattformar, mobiler, läsplattor och datorer. En 
extra marknadsresurs att hyra. Agerar bollplank 
och ”djävulens advokat” i förändringsarbete. 
Utvecklar nya attraktiva erbjudanden genom 
paketering, en nyckel till framgångsrik försäljning. 

Cavalli Marketing AB | anneli@cavalli.se
070–564 24 00 | cavallimarketing.se
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Ergonomi/Arbetsmiljö, förebygga/minska skador 
på axlar, nacke, rygg, ja hela kroppen. Rehabili-
tering. Funktionsbedömning och,vid behov, 
anpassning av arbetsplatsen.

Ergonomisk analys av arbete och arbetssätt, 
åtgärdsförslag, utbildning i bra och skonsamt 
arbetssätt och vad man kan göra för att minska 
risken för skador på kroppen.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Biblioteken är de lokaler som passar mig men 
för det mesta blir det på respektive kundföretag.

Vad erbjuder ditt företag?
Mitt mål är att hjälpa företagare och anställda 
att förebygga/minska arbetsskador bl.a. genom 
att utforma arbetsplatser individuellt så att alla 
har förutsättningar att arbeta på ett bra sätt. 
Kombinerat med utbildning i rätt arbetsteknik 
och kunskap om hur kroppen reagerar på be-
lastning och vad man kan göra för att förebygga/
minska. Jag hjälper också till i rehabiliterings-
processen med funktionsbedömning och 
arbetsplatsanpassning.

Dahl Ergonomikonsult | dahlergo@gmail.com 
0708–17 71 46 | dahlergo.com
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PROJEKTET
DUBBEL 
KRAFT

som t ex Sommarlovsentreprenörsprogrammet, 
Internationella innovationstävlingar och Ung Före-
tagsamhet.

VI HAR MEDVERKAT i Region Skånes tillväxtsemi-
narier och regionala utvecklingsarbete.

Vi har också AVRAPPORTERAT LÄGET till följe-
forskare från Sweco.

TILLVÄXTPROVOKATIONER: 

Styrda innovationsaktiviteter

Vi medverkade i PROJEKTET UNG JOBBKRAFTS 
FÖRSTUDIE i syfte att skapa fler jobb till ungdomar 
i kommunen. Under perioden har vi bearbetat jour-
nalister i lokalpress att skriva om våra företagande 
kvinnor vilket resulterat i flera reportage i både 
Sydsvenskan och lokaltidningarna.

Vi har planerat och genomfört ett antal aktiviteter i 
syfte att SKAPA NYA MÖTEN OCH KOPPLINGAR. 
Mingel mellan utställarna på Vellinge kommuns 
Näringslivsmässa.

FÖRETAGSMEMORY bland företagare i kommunen 
för att lära känna ansikten, loggor och företagsnamn.

BUSINESS BLIND DATES, där företagande män 
och kvinnor anmälde sig och sedan blev placerade 
i lunchmöten. Vid dessa möten fick deltagarna bl a 
frågor om jämställdhet och affärer.

Vi har genomfört en UPPFÖLJANDE ANALYS om 
kommunens näringslivsklimat.

PROJEKT DUBBEL KRAFT 
HAR ARBETAT MED UPP-
DRAGET ATT FRÄMJA 
JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I 
VELLINGE KOMMUN 2013–
2015. HÄR ÄR NÅGRA AV 
DE AKTIVITETER SOM VI 
GENOMFÖRT:
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VAD ÄR ETT INNOVATIVT MÖTE 
FÖR DIG?
Ett möte som inspirerar och som skapar energi 

och kreativitet och där man får ta del av andra 

människors erfarenhet och kunskaper.

BERÄTTA OM ETT INNOVATIVT 
OPLANERAT MÖTE DU HAR HAFT 
– OCH SOM DU MINNS LITE EXTRA?
Jag är runt på företagsbesök och ett besök och 

samtal som jag minns särskilt är när jag träffade 

tjejerna som startat Qlkort. Visserligen inte opla-

nerat men deras berättelse och deras engage-

mang gav mig massor av energi och inspiration.

HANDEN PÅ HJÄRTAT, HUR MÅNGA 
MÄN RESPEKTIVE KVINNOR HAR DU 
I DIN TELEFONBOK?
Jag har väldigt många människor i min telefon-

bok. Tror det är en rätt jämn fördelning mellan 

män och kvinnor.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT 
MED JÄMSTÄLLD TILLVÄXT?
Jämställd tillväxt är en förutsättning för ökad 

men också hållbar tillväxt. Kvinnor har andra 

perspektiv och andra infallsvinklar, dessa behövs 

även i näringslivet och inom företag. Jag är över-

tygad om att det leder till större innovationer 

samt annorlunda bredare produktutveckling.

Carina Wutzler
VELLINGE KOMMUN

Kvinnor har andra 
perspektiv och andra 
infallsvinklar, dessa 
behövs även i 
näringslivet och 
inom företag.

Vad kan du tillföra andra företagare?
Som invandrare, beteendevetare och coach har jag 
en del att tillföra andra företagare. För att nämna 
tre områden så kan jag tillföra tyska, mitt moders-
mål. Översättning och en del kunskap om hem-
landet kan jag bidra med. Jag har ett genuint intres-
se för och gillar att arbeta med människor, nätverka 
och umgås. Jag hjälper gärna att koppla ihop olika 
personer och företag och att hitta lösningar som 
passar just var och en. Förutom att bli inspirerad av 
andra ger detta tillbaka till andra också. Jag tillför 
energi och glädje.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Centrumföreningars möten eller nätverksträffar, 
läktaren på sportevenemanget eller träningstill-
fällen är bra för att knyta kontakter och umgås med 
kunder, potentiella kunder och samarbetspartner. 
Vet du vad din dotters bästa kompis föräldrar arbe-
tar med – egentligen? På vilket företag, med vilka 
kunder? Givetvis är organiserade träffar av GRID, 
Företagarna, VVFG, Vellinge kommun och andra 
ett mycket bra tillfälle.

Vad erbjuder ditt företag?
Jag hjälper till att få saker och ting gjorda – genom 
coaching och fokus på individen eller genom pro-
jektledning och fokus på saken. Jag hjälper andra. 
Jag stöttar och utmanar, jag ifrågasätter och hejar. 
Med min bakgrund som beteendevetare och rekry-
terare arbetar jag som konsult åt olika bemannings- 
och rekryteringsföretag. Jag är en extra resurs som 
kan avlasta när det behövs  samt sköter idag be-
manning  där jag har hand om all personaladminis-
tration och kundkontakt. Jag översätter till tyska, 
hemsidor och marknadsmaterial i turistbranschen. 
Säljande texter som förmedlar en känsla är det som 
jag gillar att arbeta med. 

Den Annorlunda Coachen | info@ulrikebick.com 
0707–58 89 72 | ulrikebick.com
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Vill du ha fler relevanta idéer till ditt företag?
Vill du ha ett resultatorienterat event för dina 
kunder? Skulle du kunna driva projekt mera 
effektivt? Då ska du prata med mig! Jag och 
mina kollegor har lång erfarenhet av att skapa 
handlingskraft och har coachat massor av före-
tag – större och mindre – för att växa och för 
att ibland hitta tillbaka till nybyggarandan i 
bolaget. Kanske går du och grunnar på en en 
idé som du vill utveckla? Satsar du på ett strat-
egiskt samtal med mig – är ’risken’ stor att du 
går från idé till verklighet. Vill och vågar du det?

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Näringslivsdagarna och frukostmöten 
i kommunen.

Vad erbjuder ditt företag? 
Effectus ökar ditt företags möjligheter att skapa 
och realisera relevant utveckling. Vi erbjuder 
såväl strategiska samtal som konkreta utveck-
lingsinsatser till företag som vill ta ett nytt steg 
och hitta nybyggarandan igen. Vi verkar främst 
i Skåne och har kontor i Malmö och Höllviken. 
Välkommen att testa din utmaning på oss!

Effectus But Different AB 
lisbeth.bohm@effectus.se | 040-631 41 43 
effectus.se
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DET KRÄVS BÅDE KVINNOR OCH 
MÄN FÖR ATT SKAPA TILLVÄXT, 

DÄRAV DE TVÅ FINGRARNA

V SOM I VELLINGE, DET ÄR DÄR 
VI FOKUSERAR PÅ TILLVÄXTEN

V FÖR ATT ALLA VINNER PÅ 
JÄMSTÄLLD TILLVÄXT

Vad kan du tillföra andra företagare?
Behöver du en ny grafisk profil och logotyp?
Grunden till all din marknadsföring börjar med 
marknadsanalysen och utifrån den tas din grafiska 
profil fram. Den innehåller logotyp, färger och 
teckensnitt och byggs på med t ex visitkort, 
annonser, trycksaker och hemsida. 

Grafisk kommunikation 
Signalerar innehåll och grafisk form på ditt marknads-
material det budskap du vill nå ut med till dina 
kunder? 
Epafi hjälper dig att följa den röda tråden i all 
kommunikation, så att dina kunder hör vad du 
vill säga. 

Extra resurs på marknadsavdelningen 
och in-housebyrå 
Epafi går in i projekt där intern tid eller kompetens 
inte räcker till. Vi hjälper dig med det mesta, som 
att ta ett helhetsgrepp på marknadsföringen, 
lansera nya produkter, hålla i mässor och event 
eller bara rycka in där det behövs.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Att mötas på restaurang eller café gör ofta att möten 
blir mer informella och trivsamma. God mat i mysig 
miljö skapar goda förutsättningar för bra affärer. 
Det finns många bra platser i kommunen och några 
av favoriterna är Skanörs Gästis, Aldo och Ulrikas.
 
Vad erbjuder ditt företag?
Nå ut till dina kunder med rätt marknadsföring
Epafi har lång erfarenhet av att bygga varumärken 
och tillsammans med dig som kund skapar vi lön-
sam kommunikation. Mer än 25 års erfarenhet av 
marknadsföring och grafisk kommunikation, både 
internationellt och nationellt, ger dig som kund en 
trygghet och ett professionellt tänk.

Epafi AB | bianca@epafi.se
0707–97 50 91 | epafi.se
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Då jag har tillbringat lång tid i Livets Hårda 
Skola kan jag tillföra en hel del visdom, klok-
skap och sunt förnuft. Jag arbetar både indivi-
duellt och med grupper. Såväl på golvet som 
på ledningsnivå. Målet med mina insatser är 
att du ska uppnå högre livskvalité.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Alla platser där man har möjlighet att se havet. 
Antingen blickar man ut över Östersjön och 
den vida världen som finns där. Eller så blickar 
man ut mot Öresund, bron till Köpenhamn och 
den värld som finns där.

Vad erbjuder ditt företag?
Jag arbetar i huvudsak med att utveckla ledare 
och deras arbetsgrupper i syfte att öka presta-
tionen och förbättra resultatet. Fokus ligger på 
effektivare kommunikation och förtroendefullt 
samarbete.

Exformation | karin@x-formation.se 
070-20 92 635 | x-formation.org
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Inför 
konferensen 
INSIKT GER 
BÄTTRE UTSIKT

ville vi symbol-
isera essensen 
i vårt budskap:

Onsdag 16 september stod tillväxt och 
samverkan i fokus på Lorensdal, Vellinge.
En konferens för entreprenörer, politiker, 
tjänstemän i kommun, bank eller andra 
offentliga organisationer.

Huvudämnena var:

HUR PROVOCERAR VI TILLVÄXT OCH 
ETT INNOVATIVT NÄRINGSLIVSKLIMAT 
I KOMMUNEN?

VARFÖR ÄR DET LÖNSAMT ATT SAM-
VERKA BLAND KOMMUNENS FÖRETAG?

VAD KAN FÅ FLER KVINNOR ATT DRIVA 
OCH UTVECKLA SINA FÖRETAG?

Dessa och andra tillväxtfrågor stod i 
fokus när projektet Dubbel Kraft bjöd 
in till en avslutande heldagskonferens 
där forskare, politiker och företagsledare 
bjöd på inspel och reflektioner.
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LORENSDAL 16.9.2015

summerat
Patric Åberg

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

Ingrid Kalderén
HR-DIREKTÖR ALMI 

Helene Brewer
LÄNSSTYRELSEN SKÅNE

Klaus Schroeder
VD DESIGN-PEOPLE

Carina Wutzler
VELLINGE KOMMUN 

Jan Jörnmark
DOCENT 

HANDELSHÖGSKOLAN 

Matilda Andersson
PROJEKTLEDARE WINNET SKÅNE

Björn Ylipää
KREATIV LEDARE MÅLTIDSVISION

Patric Åberg är ledamot 
och gruppledare i kommun-
fullmäktige, ordförande i 
kommunstyrelsen.

Ingrid Kalderén, HR 
Direktör Almi Företags-
partner, arbetar strate-
giskt och praktiskt med 
jämställdhetsarbetet 
inom Almi, såväl ur 
personalperspektiv som 
ur kundperspektiv för en 
ökad tillväxt.

Helene Brewer, särskilt 
sakkunnig inom jämställd-
het på Länsstyrelsen 
Skåne.

Klaus Schroeder is strategy 
director at design-people 
aps – a Danish innovation 
– and design consultancy 
with clients like Kenwood, 
Danfoss, Vifa and Lego. As 
an advisor within ”gendered 
business strategies”, Klaus 
helps companies to connect 
their offerings to (new) key 
target groups – especially 
women. Klaus has presented 
at TED and he is leading an 
EU Taskforce for Gender in 
innovation & industry.

Matilda Andersson är genusvetare 
och arbetar som projektledare på 
Winnet Skåne. Hon arbetar främst 
med jämställdhetsstatistik och med 
verktyg och metoder för jämställd-
hetsintegrering.

Carina Wutzler, kommun-
styrelsens ordförande och 
kommunalråd. ”Tillväxt 
är nödvändigt för att ett 
samhälle ska utvecklas”.

Med specialkomponerad musik 
förstärkte Mirror Music kopplingen 

mellan människor och dess 
omgivning. Vi använde musikens 
kraft till att påverka oss känslo-

mässigt för att stärka upplevelsen 
av platser, produkter och företag.

Jan Jörnmark är docent 
vid Handelshögskolan  
Göteborg och undervisar 
i industriell ekonomi på 
Chalmers tekniska hög-
skola. Han har under 
flera års tid forskat kring 
kommuners utveckling 
och tillväxt. Jan menar att 
jämställdhet är en viktig 
tillväxtfaktor.

Björn Ylipää är kreativ ledare 
på Måltidsvision och initiativ-
tagare till konceptet “story-
telling by food”. Han brinner 
för att skapa måltidsupple-
velser som berättar en histo-
ria, skapar engagemang och 
väcker känslor. Björn har en 
fil.kand. i Mat- och måltids-
kunskap från Restaurang-
högskolan i Grythyttan 
och är idag även lärare på 
Gastronomiprogrammet vid 
högskolan i Kristianstad.

LORENSDAL 16.9.2015

TILLVÄXT MED 
OLIKA MÖJLIGHETER 
Vi inspirerades av två olika 

kommuners strategier för att 
växa. Carina Wutzler, 

Vellinge Kommun och Patric 
Åberg, Östra Göinge 

Kommun.

VÄLKOMMEN 
Konferensen inleddes av 

Nätverket Grids ordförande 
Camilla Olsson och Lisbeth 

Böhm. Mirror Music 
spelade och inbjöd till 

innovativa möten.

DUBBEL KRAFT VISADE 
KÄNDA OCH OKÄNDA 

VÄGAR TILL ETT 
VÄXANDE NÄRINGSLIV 
Lisbeth Böhm, Nätverket Grid 

och Matilda Andersson, 
Winnet Skåne och Helene 

Brewer, Länsstyrelsen Skåne.

GÅR DET ATT 
RÄKNA HEM 

VINSTEN MED 
JÄMSTÄLLDHET?
Jan Jörnmark, docent 
vid Handelshögskolan 

Göteborg.

SMARTARE SÄTT 
ATT NÅ RESULTAT 

Så har ALMI omvärderat sitt 
arbetssätt. Ingrid Kalderén, 

HR-direktör ALMI 
Företagspartner.

WOMENOMICS 
MEETS DESIGN 

Varför det är smart att involvera 
kvinnor i utveckling av produkter 

och tjänster. Klaus Schroeder, 
VD Design-People.

SÅ SKA VELLINGES 
TILLVÄXT HA ÖKAT 

ÅR 2020
Samtal med lokala politiker 

och representanter från 
näringslivet.

MÄNSKLIGA MÖTEN 
FÖDER IDÉER 

Björn Ylipää, kreativ ledare 
på Måltidsvision, berättade hur 
måltider och pauser kan bli en 
innovativ mötesplats. Genom 
inspirerande exempel visade

han också hur man skapar 
upplevelser som 

berör och engagerar.

PÅ KONFERENSEN 
INSIKT GER BÄTTRE 
UTSIKT BJÖD VI IN 
INTRESSANTA TALARE 
SOM PRATADE KRING 
JÄMSTÄLLD TILLVÄXT.

F R Å N  K O N F E R E N S E N



32   E T T  M A G A S I N  O M  T I L LV Ä X T M Ö J L I G H E T E R  |  2 0 1 5 D U B B E L K R A F T. G R I D . N U     33

1 TEDDY LANDÉN VAR MODERATOR 2 SAMVERKAN VAR ETT AV LEDORDEN FÖR DAGEN OCH KONFERENSEN BÖRJADE 
MED ATT MUSIKGRUPPEN MIRROR MUSIC BJÖD UPP TILL EN KONKRET SAMVERKANSÖVNING: POLITIKER/ENTREPRE-
NÖRER – MÄN/KVINNOR SKAPADE SKÖN MUSIK TILLSAMMANS 3+4 MIRROR MUSIC SPELADE MUSIK MED MATEN

Den 16 september 2015 samlade vi 
offentliga aktörer och entreprenörer 
till en kunskapsdag kring jämställd 
tillväxt. På plats på Lorensdal fanns 
representanter från de politiska 
partierna, tjänstemän från kommunen, 
Arbetsförmedlingen, Almi och Swed-
bank. Flera entreprenörer och represen-
tanter från olika företagsnätverk fanns 
också på plats.

1 2

3 4
5 NÄTVERKET GRIDS ORDFÖRANDE CAMILLA OLSSON INLEDNINGSTALADE OCH PRATADE OM VÅR SYMBOL FÖR KON-
FERENSEN. TVÅ FINGRAR, DVS MÄN OCH KVINNOR TILLSAMMANS SKAPAR GENOM SAMVERKAN V SOM I VINNANDE 
UTVECKLING I VELLINGE! 6+7+8 TILLVÄXT MED OLIKA MÖJLIGHETER – VI HÖRDE TVÅ KOMMUNERS OLIKA STRATEGIER 
FÖR ATT VÄXA. KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I VELLINGE, CARINA WUTZLER (M) OCH KOMMUNSTYRELSENS ORD-
FÖRANDE I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN, PATRIK ÅBERG (M) VILL BÅDA SE EN TILLVÄXT I NÄRINGSLIVET. VELLINGE SATSAR 
PÅ INFRASTRUKTUR, BREDBAND OCH MÖTESPLATSER. ÖSTRA GÖINGE FOKUSERAR PÅ BLOMSTRANDE BYKÄRNOR OCH 
BRETT SAMARBETE MED NÄTVERK FÖR KVINNORS FÖRETAGANDE. 9+10 FRUKTPAUS

5 6

7 8

9 10
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11 LISBETH BÖHM, PROJEKTLEDAREN FÖR PROJEKTET DUBBEL KRAFT 12 MATILDA ANDERSSON FRÅN WINNET SKÅNE 
13 HELENE BREWER, JÄMSTÄLLDHETSSTRATEG FRÅN LÄNSSTYRELSEN SKÅNE 14 JAN JÖRNMARK, DOCENT HANDELS-
HÖGSKOLAN GÖTEBORG 

11 12

13 14 15 INGRID KALDERÉN FRÅN ALMI FÖRETAGSPARTNER 16 BJÖRN YLIPÄÄ FRÅN MÅLTIDSVISION 17 MINGELPAUS MED 
SPECIALKOMPONERAD MINGELMAT 18 GRÖNSAKSSTAVAR ATT DOPPA I GODA RÖROR. DELTAGARNA FICK TA VARSIN 
SKÅL OCH DÄREFTER LETA UPP NÅGON ATT DELA TILLTUGGET MED – ETT INNOVATIVT SÄTT ATT MÖTAS!

15 16

17 18

Projektledare för DUBBEL KRAFT, Lisbeth Böhm presenterade arbetet som gjorts under pro-
jekttiden och framhöll vikten av att de offentliga aktörerna ska agera proaktivt för att stimulera 
kvinnor att starta och utveckla sina bolag.  

Ett av de viktigaste inslagen i projektet har varit att etablera JÄMSTÄLLDHETSKARTAN.SE, 
ett verktyg som synliggör fördelning av resurser, makt och inflytande mellan män och kvinnor 
kommunvis i Sverige. Matilda Andersson från Winnet Skåne presenterade arbetet med Jäm-
ställdhetskartan och Helene Brewer, jämställdhetsstrateg från Länsstyrelsen Skåne berättade 
om EU-initiativet JÄMSTÄLLDHETSDEKLARATION CEMR som vi hoppas att Vellinge kommun 
också undertecknar. 

GÅR DET ATT RÄKNA HEM VINSTEN MED JÄMSTÄLLDHET? Jan Jörnmark, docent Handels-
högskolan Göteborg, lyfte fram spännande prognoser om ett samhälle där allt fler kvinnor har 
högre utbildningar och allt fler män har lägre utbildningar – vad betyder det för tillväxten?

ALMI har hittat ett smartare sätt att nå resultat. Ingrid Kalderén, 
HR-direktör ALMI Företagspartner, visade på hur offentliga aktörer 
kan bryta invanda arbetssätt och få bättre resultat. Hon lämnade 
konkreta förslag på hur man inom t ex Vellinge kommuns förvaltning 
kan arbeta målinriktat för att ÖKA KVINNORS FÖRETAGANDE 
och fokusera på jämställd tillväxt.

Ett av Dubbel Krafts fokusområden har varit TILLVÄXTPROVOKA-
TIONER och då är mat och möten viktiga redskap för att öppna för 
nya och spännande samtal. Vi hade bjudit in Björn Ylipää från Måltids-
vision som pratade om vad som händer i våra MELLANMÖTEN dvs 
i pauserna. Till detta hade de också komponerat en annorlunda buffé 
som deltagarna verkligen inspirerades av och – man pratade till och 
med med mat i munnen!
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2019 21

22 23

24 25

19 PUBLIKEN VÄNTAR PÅ NÄSTA TALARE 20 KLAUS SCHROEDER FRÅN DESIGN-PEOPLE 21+22 WORKSHOP I ATT FÖR-
BÄTTRA VARDAGLIGA PRYLAR 23 KAFFEPAUS 24 FIKA FRÅN PICKNICKKORGAR OCH PROGRAMBLAD 25 DISKUSSION 
OCH INNOVATIVT SKAPANDE 26 MALIN OHLSSON, REKORDSÄLJARE AV MAJBLOMMOR 27 PAUL BERTILZON, ÅRETS 
TILLVÄXTSKAPARE (PRISET DELAS TILLSAMMANS MED SONEN JENS BERTILZON)

28 KOMMUNENS LOKALA POLITIKER VAR INBJUDNA OCH EFTER DAGENS 
OLIKA INSPEL VAR DET DAGS ATT REFLEKTERA: VILKEN BOLL TAR DU FÖR 
ATT SKAPA TILLVÄXT I KOMMUNEN? 

26

27

28

Varför det är SMART ATT INVOLVERA KVINNOR i utveckling 
av produkter och tjänster? Klaus Schroeder, VD Design-People 
visade många exempel på företag som utvecklat sina produkter 
genom att låta kvinnor definiera behov och design, vilket blivit 
en smart affärsidé för Design-People. Detta var något vi genast 
provade genom en innovativ övning, som bl a resulterade i att 
vi uppfann en 3D-äggdelare till ett tredubblat marknadspris!

Ett annat fokusområde för Dubbel Kraft-projektet har varit att 
KARTLÄGGA INNOVATIVA MÖTESPLATSER, och i samband 
med detta ville vi uppmärksamma en av kommunens mest om-
talade och flitigt använda mötesplatser, nämligen Toppengallerian. 
Paul och Jens Bertilzon fick ta emot DUBBEL KRAFTS UTMÄR-
KELSE TILLVÄXTSKAPARE 2015.

Kommunens politiker var inbjudna och efter dagens olika inspel 
var det dags att reflektera: VILKEN BOLL TAR DU FÖR ATT 
SKAPA TILLVÄXT I KOMMUNEN? Henrik Thorsell (FP), Orvar 
Turegård (S), Lisbeth Jönsson (MP) och Anna Mannfalk (M) 
medverkade med inspel och fick var sin boll med sig hem.

Sist och faktiskt också minst kom VÅR HEMLIGA GÄST: Rekord-
säljande Malin Ohlsson 13 år! Hon inspirerade hela publiken 
att inget är omöjligt och gav några säljtips på vägen: Får man 
ett Nej är det bara att vänta på nästa Ja! Därför blev hon också 
Sveriges bästa Majblommeförsäljare! Malin och alla andra unga 
tjejer och killar får symbolisera varför det är så viktigt med jäm-
ställd tillväxt! ALLA SKA HA LIKA MÖJLIGHETER ATT STARTA 
OCH UTVECKLA FÖRETAG OM MAN VILL!
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Bilder från konferensen INSIKT GER BÄTTRE 
UTSIKT där lunchen inleddes med nätverkstugg. 
Grönsaker i en skål, dippa i en annan, man tog 
varsin skål och letade upp någon att dela och 
nätverka med! 

Vad är ett innovativt möte för dig?
När nya spännande intressanta kontakter skapas.

Handen på hjärtat, hur många män 
respektive kvinnor har du i din telefonbok?
Det är nog lite mer kvinnor, bland Måltidsvisions kunder är det 

oftast kvinnor som vi är i kontakt med.

Varför är det viktigt med jämställd tillväxt?
Det innebär nya vägar att gå. Det blir roligare och mer 

innovativt, samt att ett mer jämställt samhälle mår bättre.

Vad ville du förmedla med din 
medverkan på konferensen?
Jag ville visa hur viktigt det är med mötesplatser i mellanrummen 

och då främst under förtäringspauser. Hur viktigt det mänskliga mötet 

är för att få till samverkan, att man lyfter in sinnesupplevelser för att 

skapa rätt känsla/atmosfär, att man kan använda pausen på 

ett bättre sätt och hur man då sätter gästen i fokus.

B J Ö R N  Y L I PÄ Ä Ä R  K R E AT I V L E DA R E 

“ S T O R Y T E L L I N G  B Y  F O O D ”.  H A N 

EN HISTORIA, SKAPAR ENGAGEMANG 

MÅLTIDSKUNSKAP FRÅN RESTAURANG-

PÅ G A ST R O N O M I P R O G R A M M E T V I D

PÅ M Å LT I D S V I S I O N  O C H  I N I T I AT I V TAG A R E  T I L L  KO N C E P T E T 

B R I N N E R  F Ö R  AT T S K A PA M Å LT I D S U P P L E V E L S E R  S O M  B E R ÄT TA R 

O C H  VÄC K E R  K Ä N S LO R . B J Ö R N  H A R  E N  F I L . K A N D. I  M AT-  O C H 

H Ö G S KO L A N  I  G R Y T H Y T TA N  O C H  Ä R  I DAG  ÄV E N  L Ä R A R E 

H Ö G S KO L A N  I  K R I S T I A N S TA D.

Björn Ylipää
KREATIV LEDARE MÅLTIDSVISION

MELLANMÖTEN 
– EN TILLVÄXTPROVOKATION PÅ EN 
AV DUBBEL KRAFTS KONFERENSER

tahina
3 MSK SESAMPASTA (TAHINA), 2 MSK VATTEN, 
1 MSK PRESSAD CITRON, CAYENNEPEPPAR, SALT,
SVARTPEPPAR

Vispa tahina och tillsätt vätska 
lite i taget tills den blir ljus och fluffig. 
Smaksätt efter eget tycke med 
salt och peppar. Klar att servera!

TA H I N I  A N VÄ N D S  M Y C K E T  I 
MATLAGNING I  MELLANÖSTERN, 
TILL EXEMPEL I  HUMMUS. RÖRAN 
ÄTES OFTA SOM FÖRRÄTT, MEZE, 
ELLER TILLSAMMANS MED HUVUD-
RÄTTEN, TILL EXEMPEL GRILLAD 
FISK. SESAMFRÖN INNEHÅLLER 
MÅNGA ESSENTIELLA FETTSYROR 
OCH HAR HÖG KALORIHALT.

(Käl la:  Wikipedia)

Jenny Black
VD & PROJEKTLEDARE MÅLTIDSVISION, 
VET HUR MAN MINGLAR MED MAT.
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Vad är ett innovativt möte för dig?
Innovation handlar i hög grad om att uppfinna nya frågor 
och tolka utmaningar på ett nytt sätt. Samt att tyda 
användarbehov ur nya infallsvinklar. 

Berätta om ett innovativt oplanerat möte 
du har haft – och som du minns lite extra.
Vi hade ett spännande möte nyligen, som handlade just 
om det jag pratade om på konferensen. En workshop 
där vi utmanade befintliga verksamheters produkter och 
tittade på dem utifrån ett användarperspektiv för kvinnor. 
Ett bra exempel på hur vi arbetar med innovation. Det 
var en bra övning med att utmana företagens lösningar, 
att vända på det och på ett konstruktivt sätt utgå från en 
kvinnas referens. Representanterna för de olika företagen 
gick därifrån med en användarprofil som de inte trodde 
var en relevant målgrupp. 

Handen på hjärtat, hur många män 
respektive kvinnor har du i din telefonbok?
En tredjedel är kvinnor.

Varför är det viktigt med jämställd tillväxt?
Jämställdhet är bra och viktigt, men kan också bli fel om 
det undergräver en mångfald (diversitet) Likhet ska inte 
förväxlas med att se lika, just för att det undergräver skill-

Klaus Schroeder
VD DESIGN-PEOPLE

KLAUS SCHROEDER IS STRATEGY 
DIRECTOR AT DESIGN-PEOPLE APS 
–  A DANISH INNOVATION – AND DESIGN 
CONSULTANCY WITH CLIENTS LIKE 
KENWOOD, DANFOSS, VIFA AND LEGO. 
AS AN ADVISOR WITHIN ”GENDERED 
BUSINESS STRATEGIES”, KLAUS HELPS 
COMPANIES TO CONNECT THEIR 
OFFERINGS TO (NEW) KEY TARGET 
GROUPS – ESPECIALLY WOMEN. KLAUS 
HAS PRESENTED AT TED AND HE IS 
LEADING AN EU TASKFORCE FOR 
GENDER IN INNOVATION & INDUSTRY.

naderna. En av våra grunder på Design-People är ju 
”the female interaction”, en av de saker där vi upplever 
att vi gör något nytt för att hjälpa andra att öppna ögo-
nen för att se skillnaderna. Kampen för jämställdhet har 
gjort oss en smula blinda för mångfalden. Dynamiken vi 
arbetar med är att skillnaderna/mångfalden är en viktig 
innovationspotential. Man hittar ett mer naturligt kon-
struktivt driv i skilda positioner.

Vad ville du förmedla med din 
medverkan på konferensen?
Att knyta an till att med öppna ögon hitta bättre använ-
darupplevelser och fokusera på kvinnors preferenser. 
Min förhoppning är att med några av de cases jag visade 
kunna inspirera till att se möjligheter och kanske göra 
så att kvinnor i högre grad får möjlighet att utmana. Att 
utgå från kvinnors perspektiv, att titta på industrin som 
privatperson. Vi tycker att det är spännande att utmana 
de premisser som finns. Hoppas jag visade deltagarna 
en dynamik och hur man kan göra på olika sätt i olika 
verksamheter.

Vad kan du tillföra andra företagare?
Projektledning – Jag har drivit komplexa utveck-
lings- och kommunikationsprojekt och drivs av viljan 
att förändra, förbättra och effektivisera. Kommunika-
tion och marknadsföring är mina grundpelare, civil-
ekonom 1994. Coaching är ett fantastiskt verktyg, 
ICF coach 2013. Jag älskar att vara en hjälpande 
hand och se barn och unga vuxna utvecklas och 
jag har efter hand förstått att det är en av mina driv-
krafter. Att stärka familjer ger mig stor glädje.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
I Vellinge kommun finns mängder av platser att 
träffas; Lorensdal, Vellinge och Skanörs Gästis, 
Gässlingen, Ängavallen, Ulrikas och Märtas By the 
Sea. Så småningom hoppas jag på Strandbaden. 
Vill jag däremot träffas på mer neutral mark utan att 
involvera köp av mat, vet jag inget bra ställe och det 
saknar jag. Det finns inget givet ställe där jag, utan 
att ha stämt träff, kan möta andra företagare i kom-
munen. Det saknas inte bara en fysisk mötesplats, 
utan även en digital. Jag skulle vilja se både en 
mötesplats och ett digitalt kontaktforum för före-
tagare i kommunen i framtiden.

Vad erbjuder ditt företag? 
Family in Mind förmedlar trygga och noga utvalda 
barnvakter och läxhjälpare som är försäkrade och 
säkerhetsutbildade. Vi hjälper familjer till en lugn-
are vardag, trevligare fest och mer motiverade 
skolbarn och ungdomar. Family in Mind är även 
ett forum för föräldrakunskap. Vill du utvecklas 
som förälder erbjuder vi också föräldraföreläs-
ningar, individuell coaching mm.

Family in Mind AB | annika@familyinmind.se 
070–595 57 17 | familyinmind.se
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Bättre produktivitet, kreativitet och väl-
befinnande i vardagen

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Cafe Kust, Flommens Golfklubb, Ljung-
husens Golfklubb och Lobbyn på Hotell 
Gässlingen.

Vad erbjuder ditt företag?
Tillsammans med likasinnade bekämpar 
vi tidsfattigdomen bland högpresterande 
individer och företag. Genom våra föreläs-
ningsserier, workshops och medarbetarpro-
gram hjälper vi företag att ”sänka tempot 
utan att tappa farten” och ökar därmed 
både produktiviteten, kreativiteten och det 
allmänna välbefinnandet.

Go Slow | trine@thiszentury.com 
0704–85 94 10 | GoSlowWorld.com
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Paul Bertilzon
TOPPENGALLERIAN

-
--

PAUL OCH JENS 
BERTILZON TILLDELA-
DES NÄTVERKET GRIDS 
UTMÄRKELSE TILLVÄXT-
SKAPARE 2015!

Toppengallerian blev en av de mest 
omtalade innovativa mötesplatserna 
när vi gjorde vår undersökning. Vi såg 
ett gott exempel på en tillväxtarena 
där män och kvinnor samverkar i så 
väl ledning som i planerade och oplan-
erade möten. Här är vår motivering:

Ni driver en viktig arena för entreprenörer och 
därmed erbjuder kommunen tillväxt och arbets-
tillfällen.

Toppengallerians framgång bygger mycket på 
kvinnors köpkraft.

Utbudet i gallerian bygger på i många fall lokala 
entreprenörer, där män och kvinnors samverkan 
levererar attraktiva varor

Ni är en stor arbetsplats för inte minst kvinnor.

Ni är på god väg med er jämställdhetsplan för 
ICA Toppen personalen.

Och inte minst, Toppengallerian blev i vår under-
sökning framtagen som en av kommunens mest 
innovativa mötesplatser för oplanerade och plane-
rade möten.

Vi gratulerar till utmärkelsen!
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VÄXTSKAPARE 2015! 
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VAD ÄR ETT INNOVATIVT 
MÖTE FÖR DIG? 
Ett oplanerat nyskapande möte.

BERÄTTA OM ETT INNOVATIVT 
OPLANERAT MÖTE SOM DU 
KANSKE MINNS LITE EXTRA.
Det var ett möte i en kaffepaus i halvleken på 
en fotbollsmatch. Jag träffade en person som 
jag inte kände, vi började prata och det sam-
talet ledde till ett hyreskontrakt, en ny hyres-
gäst i Gallerian. Det tycker jag är häftigt, helt 
oplanerat, en kopp kaffe och ett samtal med 
någon man inte känner.

HANDEN PÅ HJÄRTAT, HUR MÅNGA 
MÄN RESPEKTIVE KVINNOR HAR 
DU I DIN TELEFONBOK?
Jag satte mig ner och räknade, hemskt att 
säga nästan men 80 % män – 20 % kvinnor, 
så ser det ut.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED 
JÄMSTÄLLD TILLVÄXT?
Jag tycker att det skapar en balans som i sin 
tur ger ett positivare arbetsklimat på arbets-
platsen och i förlängningen bra förutsättningar 
för hållbar utveckling.

VAD VILLE DU FÖRMEDLA 
PÅ KONFERENSEN?
Vår satsning på kvinnor, dels i våra respektive 
styrgrupper, vi har två grupper och i den ena 
är det 50-50 kvinnor och män, och i den andra 
60 kvinnor, 40 män. Dessutom har vi fler 
avdelningschefer som är kvinnor än män på 
ICA Toppen.

Paul Bertilzon
TOPPENGALLERIAN

Vad kan du tillföra andra företagare?
Friskare och mer välmående personal 
genom  träning, kostrådgivning, massage 
och avslappning. Uthyrning av parhus, 
lägenheter i Höllviken och möbelrenovering 
tillsammans med Fastighets AB Kämpe.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun? 
Gridmöten, företagsmässor, presentation 
och annonser i lokalpressen och personliga 
möten.

Vad erbjuder ditt företag?
Jag hjälper er till en friskare och mer 
välmående kropp. Personlig styrketräning 
på 30 minuter motsvarar vå timmar på gym. 
Rehab för anställda med uppföljning. 
Livsstilsförändringar inom kost, träning 
och avslappning. Träning på dagtid 
(arbetstid). Ryggträning, förebygga 
framtida ryggbesvär. Massage och 
akupunktur. Försäljning av redskap för 
att förebygga och avhjälpa ryggproblem.

Hälsa & Idrott | info@halsaoidrott.se 
0708-456115 | halsaoidrott.se
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Vikten av att hitta rätt företagsnamn. Ett namn som 
ska följa med länge och som ska spegla företaget 
och till viss del även en själv. Att synas, synas, synas!! 
Syns man inte – finns man inte! Ta tillvara på alla 
möjligheter att visa upp företaget. Sociala medier 
är mycket viktiga och ska inte underskattas även 
för den lilla företagaren. Nätverka! Ta reda på vilka 
nätverk som finns och välj noga. I nätverken finns 
mycket kunskaper och erfarenheter man kan byta/ta 
del av. 

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Mimmas passar sig utmärkt för träffar med upp till 
4-5 personer som max om man håller dessa möten 
under ordinarie öppettider. Naturligtvis går det bra 
att hyra in sig med slutet sällskap om man önskar 
det. Björns funkar om man är två stycken då det är 
svårare att ”dra sig undan” där. Vellinge Gästis är 
strålande om man vill äta lunch med en eller flera 
då man kan få ”eget rum”.

Vad erbjuder ditt företag?
HÄLSA PÅ erbjuder välmående och möjlighet att 
trappa ner stress i kropp och själ, att ladda om 
batterierna till avkoppling. Hjälp vid smärtproble-
matik för  b l a rygg, nacke, reumatiska problem, 
artros, fibromyalgi, astma, whiplash. Vi erbjuder 
även Mindfulness, föreläsningar, meditation, 
temakvällar och friskvårdsaktiviteter. HÄLSA PÅ 
tar friskvårdcheckar, aktivitetscheckar samt har 
fysisk aktivitet på recept. Vi fakturerar även företag 
som erbjuder sina anställda friskvård. Hos oss 
kan du köpa essentiella oljor som är utmärkta 
att bygga upp ett hemapotek med, massageoljor 
för hemmabruk, presentkort, Genacol för dina 
leder, Magnesiumspray mm.

HÄLSA PÅ | susy32-8@hotmail.com 
0704–27 92 32 | hälsapå.com 
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Malin Ohlsson
FRAMTIDENS ENTREPENÖR

FRAMTIDENS 
ENTREPENÖR 
REDAN HÄR!

Vad kan du tillföra andra företagare?
Jag har koll på typografi, layout, grafisk form, 
digital terminologi (bildupplösning, färgval, 
pixlar, kodspråk mm). Jag har jobbat i bran-
schen långt innan den digitaliserades. Grafisk 
formgivning är det roligaste jag vet och det 
är numera lika roligt att designa för webben. 
Sedan barnsben har jag ritat och utmanar mig 
med olika manér och verktyg (olja, akvarell, 
kol etc) – rita porträtt är min passion. 

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Våra fina bibliotek. Busshållplatserna. Där folk 
är helt enkelt och där det är lätt att öppna en 
konversation.

Vad erbjuder ditt företag?
Jag designar och producerar hemsidor, uppdate-
rar och ser till att sociala medier (vilka är utmärkta 
marknadsföringskanaler) hålls aktiva och vid liv. 
Skapar logotyper och grafiska manualer. Produce-
rar reklammaterial från idé, skiss, layout till tryck-
färdigt original. Illustrerar porträtt, barnböcker 
och appar m m.

Och ett tips till oss: Tänk alltid att vi är kolle-
gor – det är bättre att samverka än att konkur-
rera! Det vinner vi alla på!

Ingrita | ingrid@ingrita.eu
0709–13 69 12 | ingrita.eu
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MALINS SÄLJTIPS 
TILL ENTREPRENÖRER:
Bli inte nedslagen för ett nej, 
nästa kanske köper!

Gör det lätt för dina kunder att köpa, 
jag skaffade en iZettle!

Om försäljningen går dåligt, byt metod!

Anta en utmaning från din 
omgivning för att trigga dig!

Malin har med sin entusiasm och uthållighet vi-
sat prov på framtidens entreprenörskap. Från 
hon var tio år har hon i flera år på rad  utveck-
lat sin säljteknik och därmed lyckats bli bäst i 
Sverige på Majblomsförsäljning.  Hon har känt 
av var i kommunen hon gör bäst affärer och 
lyckats kombinera sitt engagemang för en god 
sak samtidigt som hon går i skolan och också 
spelar ishockey. 

Ett av de viktigaste uppdragen i Projekt Dubbel 
Kraft är att göra det möjligt för unga kvinnor att 
följa sin dröm. Vill man bli entreprenör ska inga 
onödiga hinder stå ivägen.

Vi ville visa på goda exempel – och vi är glada att 
vi i vår kommun faktiskt har Sveriges bästa Maj-
blomsförsäljare – Malin Ohlsson, 13 år!

Många har säkert mött henne och säkert också 
handlat av henne. Malin Ohlsson nu 13 år, i Höllviken, 
har i fyra år på rad sålt Majblommor för sin scoutkår. 
Hon är en av många unga tjejer och killar som börjar 
sin entreprenörsbana med att sälja Majblommor 
på fritiden. Vi blev nyfikna på Malin, som blivit 
Sveriges bästa Majblommeförsäljare och som fått träf-
fa Drottningen som ville tacka henne. Vi träffade Malin 
på hennes bästa försäljningsställe Toppengallerian.

Hur lärde du dig att sälja så bra?
Jag började när jag var tio år med mina bröder, vi stod på 
olika ställen ute, men det var kallt så vi provade på Top-
pengallerian istället. Det gick bättre. Mina bröder tröttna-
de men jag tyckte det var roligt, det var ju för en bra sak 
och lite som en tävling. Första året sålde jag för 12.000 kr. 
Nästa år ville jag sälja för mer, så jag skaffade en kortläsare 
för att många kunder sa att de inte hade kontanter, då sål-
de jag för 33.000 kr. Tredje året satte jag upp ett mål och 
sälja för 40.000 kr och min mamma lovade mig en fin pre-
sent om jag lyckades, då sålde jag för 58.000 kr och blev 
bäst i Sverige tillsammans med en kille från Norrköping.

Ska du sälja Majblommor även nästa år?
Nu är jag 13 och går i högstadiet och skolan tar mycket 
tid. Sen spelar jag ishockey i Trelleborg och tränar fyra 
ggr/vecka, och så säljer jag förstås kakor och sånt för 
klubben.

När du blir vuxen, skulle du vilja ha ett eget 
företag då?
Vet inte, jag gillar lagsporter och tror inte jag vill vara 
ensam i ett företag iallafall. Jag gillar matte, och sälja kan 
jag, så vi får se.

Finns det något du inte kan bli?
Nej, det tror jag inte!

LISBETH BÖHM

EM
M

A
N

U
EL

LA
 

(E
M

M
A

) S
JÖ

G
RE

N
M

AT
IN

SP
IR

AT
Ö

R
JA

ZZ
-IT

 C
AT

ER
IN

G
 /

 R
EN

T-
A

-C
H

EF

Jazz-it Catering/Rent-a-Chef 
emma@jazz-it.se | 0737221417 | jazz-it.se

Vad kan du tillföra andra företagare?
Jag har över 20 års erfarenhet av kundservice från ett 
multikulturellt perspektiv, bl a som flygvärdinna base-
rad i USA. Jag vet hur viktigt bemötandet är när man 
hanterar kunder från olika delar av världen. Jag har 
bra känsla för hur man kan ge kunden det lilla extra 
och på så vis få lojala, återkommande kunder. 
Jag har kunskap i hur man använder sociala medier 
för att sticka ut och bygga sitt varumärke. På mindre 
än två år har jag blivit intervjuad i Sveriges Radio tre 
gånger, och blivit omskriven i olika medier inklusive 
två gånger i Sydsvenskan. Såklart är den gastrono-
miska upplevelsen den som jag främst jobbar med. 
Allt från festmiddagar, företagsevent, receptutveck-
ling, till live-cooking show för produktlansering. Jag 
har bl a tagit fram recept för Dansukker, genomfört 
workshops med Livsmedelsakademin.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Jag gillar Ulrikas i Ljunghusen och Skanörs Gästis i 
Skanör. De är båda mysiga och bjuder på bra och 
personlig service. Däremot har Ulrikas den finaste 
utsikten som visar den bästa natur som Vellinge 
Kommun har att erbjuda.

Vad erbjuder ditt företag?
Vårt koncept, som är baserat även på vårt namn, 
Jazz-it, betyder att ”sätta guldkant” eller ”spetsa till 
det” när du ska ha fest eller företagsevent. Vi erbju-
der skräddarsydda gastronomiska upplevelser som 
är utöver det vanliga. Vi erbjuder tjänsten Rent-
a-Chef där vi kommer hem till dig och lagar fest-
middagen för att du och dina gäster ska få en 
gourmetrestaurangkänsla i hemmet. Vi hjälper även 
livsmedelsföretag med receptutveckling och mat-
lagningsworkshop för produktlansering.
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FISKEHODDORNA I HÖLLVIKEN En mötesplats 
med fantastisk utsikt. En plats för eftertanke i lugn 
och ro eller på promenad med goda vänner. Här kan 
du möta fiskeintresserade människor, snöra skrid-
skorna på vintern eller fira in våren på Valborg och 
sommaren på Midsommar. En inspirerande plats som 
kanske lockar fram helt andra beslut och utbyten än 
först planerat.

BIBLIOTEKEN I KOMMUNEN Många har tipsat om 
våra fina bibliotek. Visste du att det inte alls behöver 
vara tyst längre på biblioteken, tvärtom det finns sitt-
grupper för samtal och ofta ett fik i närheten. Dess-
utom är de en bra tillfällig arbetsplats och en källa till 
kunskap och information om det skulle dyka upp en 
fråga man inte har svar på. Med ljudlöst på telefonen 
finns det möjlighet att sitta en stund utan 
att bli störd. Vet du att biblioteket Vellinge också er-
bjuder tillgång till UCs företagardatabas kostnadsfritt? 
De övriga biblioteken i kommunen hittar du i Höll-
viken, Skanör och Västra Ingelstad. Läs mer på 
vellinge.se/uppleva-gora/bibliotek/

TOPPENGALLERIAN en av de allra populäraste 
mingelplatserna enligt vår undersökning.  Vare sig vi 
veckohandlar eller sista-minuten-middagshandlar. Eller 
köper kalaspresent, nya brallor, glasögon, näsdroppar, 
skor, biobiljett eller champagne. Eller tar en burga-
re eller fika. Gallerian i Höllviken är en av de platser 
vi mer ofta än sällan stöter på vänner och bekanta. 
Ibland finns det kanske bara tid för ett snabbt ”Hallå” 
men oftast står vi där med våra påsar i handen och 
säger några ord. Kanske finns det tid till en kopp kaffe 
och ett lite längre samtal.

Toppengallerian bjuder dessutom in till event som 
i sin tur kanske ger oplanerade möten för att vi med 
stor sannolikhet träffar någon vi känner i vimlet.

BRUKSHUNDSKLUBBEN Har du hund har du re-
dan en ”mingelgenerator”. Ett av tipsen vi fått in 
är Skanör-Falsterbo Brukshundsklubb där det finns 
massor av mingelglada hundägare. Varför inte besöka 
någon av klubbarnas aktiviteter även om du inte har 
hund – vem vet, du kanske får en innovativ idé i en ny 
miljö?
 

FÅ NYS OM KUNDER OCH 
UPPDRAG PÅ OVÄNTADE PLATSER
Planerat eller oplanerat, på kafé eller en promenad längs havet, på 
föräldramötet eller i träningslokalen. I butiken, hos frisören, på nät-
verksträffen. Tillfällena finns där, vi möter varandra dagligen och många 
gånger finns möjlighet till ett samtal. Ett samtal som kan bli till något 
vi inte alls hade anat från början. Och som egen företagare bör man ta 
varje tillfälle till att knyta kontakter med potentiella kunder, uppdrags-
givare eller samarbetspartners. Ett första steg kan ju vara ett gemen-
samt intresse utanför kontoret. Här följer ett urval av mötesplatser, 
kanske kan ni få inspiration till nästa möte?

> FORTS NÄSTA SIDA

MÅNGA SAMTAL FÖRS PÅ 
PROMENADER OCH MÅNGA 
BESLUT HAR TAGITS MED FRISK 
LUFT I LUNGORNA.

LEKPLATSER Förutom ett litet äventyr för barnen, 
också en bra plats att träffa nya bekantskaper. Några 
kanske blir en vän för livet, andra blir en tillfällig kon-
takt under just lekstunderna. Men det är också en plats 
där vi oftast har tid att utbyta några ord mellan gung-
orna, klätterställningen och rutschkanan. Kanske är 
det en pappa som är föräldraledig från sin tjänst som 
inköpare som gungar barn bredvid en mormor som är 
personalchef?

MOSES I VASSEN (ÖSTRA GREVIE FÖRSAMLINGS-
LOKAL) Här samsas Östra Grevie Byalag och För-
samlingshemmet om olika aktiviteter, t ex pubkvällar, 
stick-kvällar, träffar med barnen med mera. Ett ställe 
för många olika aktiviteter och möjlighet till att träffa 
många olika människor. Läs mer på 
ostragreviebyalag.weebly.com/

STRÄNDER OCH HAV I Vellinge kommun har vi lyxen 
att bo i närheten av några av Sveriges vackraste strän-
der. De är en plats för rekreation, för både kropp och 
själ. Många samtal förs på promenader längs havet 
och många beslut har tagits med frisk luft i lungorna 
och någon form av extra styrka man bara får av detta 
mäktiga element. A walk and talk at it´s best.

BUSSEN/BUSSHÅLLPLATSEN På väg någonstans. 
Kanske stressad inför ett viktigt möte, eller riktigt mor-
gontrött och hoppas på att få vila den där extra stun-
den på väg in till jobbet? Så hoppar en bekant på och 
sätter sig glatt på tomma sätet bredvid. Oftast blir det 
ju rätt trevligt ändå, och så har ni en stund att gå ige-
nom vad som hänt sedan sist och vad som är på gång. 
Kanske dyker något upp i samtalet som kan leda till 
ett spännande uppdrag.

FÖRÄLDRAMÖTEN Kanske ser du dem på väg in 
eller ut i skolan, och känner till dem som ”Svantes 
mamma” eller ”Kajsas pappa” o s v men vet egent-
ligen inte vad de heter eller vad de gör. Är det många 
barn i klassen kanske du knappt ens känner till Svan-
te eller Kajsa. Då kan föräldramötena vara en perfekt 
plats att lära känna varandra så smått, och vill lärarna 
att det ska vara ”tyst i klassen” så rekommenderas en 
after work för föräldrarna, lite mer tid att lära känna 
varandra och snacka eventuella samarbeten.

INNOVATIVA 
mötesplatser
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INNOVATIVA 
mötesplatser

Martina 
Pernfors Ström
NÄTVERKARE

> FORTS

KRING NÄSET FINNS DET GOTT OM SKÖN 
NATUR OCH VACKRA STRÄNDER. PERFEKT 
FÖR PROMENADER OCH SAMTAL.

SKOLORNAS LOKALER Har du ännu inte fikat på 
Sundsgymnasiets café? Här träffar du härliga ung-
domar och får en fantastiskt god kaka till kaffet.

> FORTS

GYMMET ELLER ANDRA TRÄNINGSLOKALER 
Perfekt ställe för ett spontant möte, precis som på 
biblioteken bör mobilen vara på ljudlös, och innan 
eller efter träningspasset blir det utmärkt att utbyta lite 
idéer och kanske t o m några träningstips.

NÄRINGSLIVSTRÄFFAR Egentligen det bästa stället
då man vet att personerna där är ute efter samma sak,
förutom att lära sig något nytt och inspireras så möter
man ”sina likar”, och det är inga konstigheter om man 
går direkt på pudelns kärna – att göra affärer! Det finns 
många tillfällen att marknadsföra sig och möta po-
tentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer 
under organiserade former. Våra företagarföreningar 
GRID, VFFG, Företagareföreningen, Nyföretagar-
centrum, BK Höllvikens nätverk Start 11:an samt 
näringslivsträffar via kommunen ger fina tillfällen att 
träffas och skapa nya kontakter.

FACEBOOK En träffpunkt att besöka dygnet 
runt om man så vill. Släng ut en fråga efter mid-
natt och få svar lagom till frukosten! Antingen 
om det är mellan dig och dina vänner eller om 
det är grupper du är med i och ni har gemen-
samma intressen. Ibland är det dessutom ganska 
skönt att ha ett digitalt forum och bara skriva ner 
det man är ute efter. Så tar man samtalet efter-
åt. Här syns du antingen som privatperson eller 
med ditt företag, så följ, gilla och dela.

SOM FÖRETAGARE ÄR 
DU DIN EGEN REKLAM-
PELARE VART DU ÄN 
BEFINNER DIG – GLÖM 
INTE ATT TA MED VISIT-
KORT TILL ALLA MINGEL!

HÄR ÄR NÅGRA ANVÄNDBARA 
HEMSIDOR:

vellinge.se/naringsliv-arbete/fore-
tag-stod-och-radgivning/

foretagarna.se/RegionForeningssidor/
Syd/Foreningar-i-Syd/Vellinge/

vffg.se/

start11.se/

nyforetagarcentrum.se/oresund

KOLLA OCKSÅ PÅ 

CENTRUMFÖRENINGARS MÖTEN 
ELLER NÄTVERKSTRÄFFAR

På Facebook hittar du

sfplus.se/

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Jag kan ge små till medelstora företag före-
byggande juridisk rådgivning avseende fastig-
hetsrätt eller allmän företagsjuridik. Jag bistår 
med hjälp när en tvist trots allt har uppstått eller 
riskerar att uppstå. Jag kan dessutom bistå vid 
en del internationella frågor och kan engelska, 
holländska och förstår danska, förutom lite tyska 
och franska. 

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Olika arrangemang och event som Närings-
livsdag, festivaler, frukostmöten och luncher 
arrangerade av de befintliga nätverken. Face-
booksidor är också ett bra sätt att synas och 
knyta kontakter.

Vad erbjuder ditt företag?
Jag driver en juridisk verksamhet med fokus på 
tre ben: fastighetsrätt, företagsjuridik och fa-
miljerätt. Min affärsidé är att finnas lokalt så att 
man inte skall behöva åka till Lund eller Malmö 
för att träffa en jurist – jag ska vara enkel att nå 
vid behov. Min långa erfarenhet av juridik men 
också andra yrkesområden gör det lätt för mig 
att sätta mig in i just den klientens situation. 
Många återkommer med både små och stora 
frågor, vilket gör att jag så småningom lär känna 
företaget och personerna bakom. Det tycker jag 
är roligt, lite som en familjeläkare.

Juristbyrånc Anna Björck Nilsson AB 
anna@abnilsson.se | 040–45 01 68 | abnilsson.se
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Anna Björck Nilsson AB

Juristbyrån

Vad kan du tillföra andra företagare?
Kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljöarbete 
och regelverk kring detta område. Kunskap och 
erfarenhet inom krishantering i arbetslivet och 
första hjälpen. Kunskap och erfarenhet inom 
ledarskap.

Vad erbjuder ditt företag?
”På varje arbetsplats ska det finnas ett aktivt 
arbetsmiljöarbete, en hjärtsäker zon och ett 
hållbart hälsoarbete, vi arbetar med arbets-
platshälsan.” 

Kris & Hjärta fungerar som en sammanhållen 
resurs där man kan få stöd och direkt hjälp med 
allt som rör arbetsmiljön. Arbetet sker process-
orienterat och målet är en hållbar, frisk och 
säker arbetsplats. Arbetet dit ska kännas 
meningsfullt, begripligt och enkelt. 

Vår målgrupp är de arbetsplatser som vill ha en 
säker arbetsmiljö och en hög frisknärvaro. Vi 
har kunskapen och tiden för detta, vilket ofta 
saknas och vi bryr oss. 

Finns det en hjärtstartare på din arbetsplats? 

Kris & Hjärta AB | 0733–97 08 84
kris-hjarta.se | maria@kris-hjarta.se
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V ILKEN ÄR DIN BÄSTA MÖTES   PLATS I  VELLINGE KOMMUN?

I VELLINGE KOMMUN FINNS DET GOTT 
OM VACKRA PLATSER FÖR SPONTANA 
OCH INNOVATIVA MÖTEN

BUSSHÅLLPLATSER KAN VARA 
UTMÄRKTA PLATSER ATT 
NÄTVERKA PÅ
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INNOVATIVA 
mötesplatser BIBLIOTEKEN

I KOMMUNEN

Vad kan du tillföra andra företagare?
Inredningskonsultation / inredningsarkitekt. 
Planering, design och produkt utveckling. 
Projekt management.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Vellinge Kommun erbjuder många trevliga och 
bra mötesplatser så som caféer och lunch-
restauranger. Det känns avslappnat och inspi-
rerande att mötas på neutral mark och lära 
känna den andra parten på flera plan.

Vad erbjuder ditt företag?
Vi startade våren 2015 och jobbar ständigt med 
att utveckla och bygga upp företaget. Idag är vi 
en on-line konceptbarnbutik som inriktar oss på 
ekologiskt, design och innovativa leksaker och 
barnrumsdekor. Under tiden vi bygger upp vårt 
namn och image kommer vi erbjuda fler och fler 
tjänster. Jag har en bakgrund i inrednings- arki-
tektur och kommer utveckla med konsultation, 
styling och liknande för företag, offentliga sek-
torn och privat personer allt inriktat för 
barn/ ungdom. Tanken är även att  öppna en 
fysisk butik kombinerad med konsultation i 
kommunen.

Lomelina | info@lomelina.se
0736–15 18 69 | lomelina.se
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Erfarenhet i att hålla kurser.
Varit länge i bageribranschen.
Ledarskap inom bagerinäring.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Förutom fantastiska Arrie, där jag finns, tycker 
jag att Lorensdal är bäst.

Vad erbjuder ditt företag?
Madame Marzipan tillverkar och säljer hela året 
marsipanfigurer, marsipanbröd, kakor och inte 
minst kransekager till företag, marknader, åter-
försäljare och privatpersoner. Beställ företags-
presenter eller beställ till någon av högtiderna, 
påsk, studenten, halloween och jul!  Vi arrang-
erar kurser för minst sex personer och tar emot 
mindre studiebesök. 

Öppet onsdagar kl 11–18, påsk, jul, vissa helger 
samt när öppetskylten är ute.

Madame Marzipan | helena@madamemarzipan.se 
0706–70 03 32 | madamemarzipan.se
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ATT MÖTAS OCH HA MÖTEN PÅ BIBLIO-
TEKEN ÄR PERFEKT! HÄR FINNS AVSKILDA 
RUM, SMÅ ÖAR MED SKÖNA STOLAR OCH 
GRATIS WIFI!

INTERIÖR FRÅN SKANÖRS 
FINA BIBLIOTEK.

BIBLIOTEKEN LIGGER CENTRALT 
BELÄGNA, PRECIS SOM I HÖLLVIKEN.

BIBLIOTEKET I VELLINGE ÄR ÄVEN ETT 
SKOLBIBLIOTEK, DET ÄR ANSLUTET TILL 
KOMMUNENS GYMNASIESKOLA.
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LILLA HAMMAR

GESSIE

SKANÖR

FALSTERBO

LJUNGHUSEN

HÖLLVIKEN
RÄNGS SAND

SKEGRIE

VÄSTRA INGELSTAD

ARRIE

ÖSTRA GREVIE

TRELLEBORG

TYGELSJÖ

VELLINGE

INNOVATIVA 
mötesplatser

CENTRUMFÖRENINGARS 
MÖTEN 

NÄTVERKSTRÄFFAR

FISKEHODDORNA I HÖLLVIKEN 

BIBLIOTEKEN I KOMMUNEN 

TOPPENGALLERIAN 

BRUKSHUNDSKLUBBEN 
 

LEKPLATSER

MOSES I VASSEN 
(ÖSTRA GREVIE FÖRSAMLINGS-
LOKAL) 

VID HAVET 

BUSSEN/BUSSHÅLLPLATSEN 

FÖRÄLDRAMÖTEN 

SKOLORNAS LOKALER 

TRÄNINGSLOKALER 

NÄRINGSLIVSTRÄFFAR 

GRID-LUNCHER/TRÄFFAR 

LÄKTARE SPORTEVENEMANG 

FACEBOOK 

INNOVATIVA 
mötesplatserHÄR HITTAR DU 

NÅGRA AV VELLINGE
KOMMUNS MÖTESPLATSER
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Vellinge är den kommun i 
landet som har mest skyddad natur 

i förhållande till sin yta. Över 
60 procent av den totala arealen 

är skyddad. Kommunens yta 
fördelar sig enligt följande: 

ÅKERMARK 63 %
TÄTORTER 15 % 
BETESMARK 5 % 

ÖVRIG AREAL 17 %

Vellinges 
KOMMUNALSKATT 

är lägst i Skåne. Den totala 
kommunala skattesatsen 2013 
uppgår, exklusive kyrko- res-
pektive begravningsavgift, till 

28,89 kr 
(genomsnitt).

Visste du  att...
Befolkningen ökar varje år 

sedan kommunen bildades 1974. 
Den 31 december 2012 uppgick 

antalet kommuninvånare till 

33.795 
En ökning med 285 personer 

sedan 2011.

I Svenskt Näringslivs 
undersökning om 

KOMMUNERNAS 
FÖRETAGSKLIMAT 
KOM VELLINGE PÅ 

ANDRA PLATS 2013. 
Vellinge har aldrig varit sämre 

än trea sedan den årliga 
undersökningen av 290 

kommuner startade.
Vellinge kommun utsågs till 

BÄSTA SKOL-
KOMMUN 2015 

i Lärarförbundets rankning. 
Utmärkande för kommunen är 

vår höga andel behöriga lärare 
och höga elevresultat.

EN VANLIG DAG 
I VELLINGE KOMMUN:
– går 8 100 personer till sin arbetsplats i 
kommunen, inpendlar 3.300 och utpendlar 
10 500 personer.
– föds knappt ett barn och flyttar fem personer till 
kommunen och fyra personer från kommunen
– lämnas och hämtas ca 2 000 barn på för-
skola/pedagogisk omsorg, går ca 4.000 elever i 
grundskolan och ca 1.500 i gymnasiet, 
– utförs ca 500 hemtjänsttimmar, 
– klipps 2.000 kvm gräs av kommunens 
entreprenörer
– hanteras 42 ton avfall, förbrukas 7.700 kbm 
vatten
– inkommer två ansökningar om bygglov
– besöker 300 personer Vanningen 
– görs ca 700 lån på kommunens bibliotek.

FALSTERBO 
KONSTHALL 

är från början ett stationshus. 
Sedan 2007 har kommunen 

ansvar för Falsterbo konsthall. 
För den som är konstintres-
serad erbjuder konsthallen 

många spännande utställningar 
och konstpedagogiska 

aktiviteter.

Källa: Vellinge Kommun

Vad kan du tillföra andra företagare?
Projekt- och produktionsledning i planering 
och genomförande av events/arrangemang.
Textproduktion. Erfarenheter från både B2B 
och B2C i många olika branscher.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
På nätverksträffar, föreläsningar eller liknande 
där man träffar ”likasinnade”. Eller någonstans 
helt oväntat som hos frisören, på föräldramöten, 
på fotvård där man kan få nys om presumtiva 
kunder eller uppdragsgivare.

Vad erbjuder ditt företag?
Jag erbjuder mina tjänster som projekt- och 
produktionsledare, en extra resurs i projekt, 
stora som små. Främst inom event planning 
eller PR & kommunikation, men jag är öppen 
för nya utmaningar. Jag har gedigen erfaren-
het från bl a Sydsvenskans och Øresundsbrons 
marknadsavdelningar. Har även arbetat med 
varumärkeskampanjer och textproduktion 
i olika former. En flexibel och noggrann 
administratör och koordinator som alltid 
jobbar väldigt serviceinriktat och som även 
älskar att vara ute ”på fältet” och träffa 
kunder, den perfekta kombinationen för 
ett jobb!

maps kommunikation
martina@mapskommunikation.se
0703–78 00 36 | mapskommunikation.se
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Stressless med Skrattyoga och ledarskap med 
glädje. Vetenskap och forskning varvat med 
upplevelsebaserade övningar som stärker 
gemenskapen och vi-känslan i gruppen samt 
ökar effektiviteten. Skapa fokus och effektivitet 
hos medarbetarna genom Mindfulness i teori 
och praktik som bidrar till att förbättra alla delar 
av livet. Gör som Google, höj medarbetarnas 
EQ. Emotionell intelligens är viktigare än IQ för 
framgång. Kunskap om och tekniker för hur man 
genom att förändra sinnet, vanemässiga mönster 
kan förändra de attityder och känslor som blir 
resultatet. 

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Strandbaden vid mässor och utställning.

Vad erbjuder ditt företag? 
Vi hjälper dig och företaget att hitta nycklar till 
din personliga framgång och att utveckla din 
ledarskapsintelligens med hjälp av hjärta och 
hjärna. Mia har drygt 20 års yrkeserfarenhet och 
passion i att leda andra. Vi erbjuder föreläsningar, 
e-kurser, individuella samtal, cd-skivor och appar 
som kan användas fristående eller komplettera 
ert befintliga program. 

Mias livsresa har precis som många andras, varit 
kantad av såväl glädje som tuffa perioder. En 
trafikolycka blev vändpunkten, som fick henne att 
besluta sig för att välja ett rikare liv. Idag hjälper vi 
såväl organisationer som privatpersoner att hitta 
nycklarna till framgång där medmänskligt ledar-
skap är viktig ingrediens för att kunna balansera 
relation och prestation.

mia de neergaard AB | mia@miadeneergaard.com
040–45 61 02 | miadeneergaard.com
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VARJE ÅR 
FORSLAS DET 

BORT CA 1000 TON 
TÅNG FRÅN

KOMMUNENS 
STRÄNDER.
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Skapa en stämning och atmosfär i samband 
med t ex kundevent med en specialdesignad 
tårta. En tårta kan vara så mycket mer än ”det 
söta till kaffet”. Låt mig skapa en tårta som 
representerar ditt företag via färg, form, 
blommor eller logotyp.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Bästa mötesplatsen är nöjda kunder som sprider 
information från mun till mun! Att delta vid olika 
event och marknader är även ett utmärkt sätt att 
sprida information om vad företaget erbjuder.

Vad erbjuder ditt företag?
Mini Bakery’s största verksamhet är special-
designade tårtor. Insidan är lika viktig som 
utsidan och kunden har stor frihet att själv 
bestämma hur tårtan ska både smaka och se 
ut. Även andra bakverk och surdegsbröd går 
att beställa till såväl stora kalas och bröllop 
som till mindre tillställningar. Vi erbjuder leve-
rans och uppdukning av ex dessertbord. 
Önskas en speciell stil eller tema går även det 
att ordna. Vi bakar även  specialdesignade 
ätbara presenter till jul, påsk och sommar eller 
närhelst det behövs.

Mini Bakery | birgitta.l.wilen@telia.com
0730–88 41 21 | minibakery.se
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Zonterapi, öronakupunktur och taktil massage.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
På något av alla fina kaféer och restauranger 
eller ett samtal under en promenad längs med 
stranden.

Vad erbjuder ditt företag? 
Jag erbjuder behandlingar för att förbättra din 
hälsa och minska din stress. Jag arbetar med 
klassisk fotzonterapi, öronakupunktur och 
taktil massage. Jag lägger stor vikt vid kroppens 
meridianer och vårt energisystem i mitt arbete. 
Vi består ju av energi så det känns naturligt att 
arbeta utifrån ett synsätt som tar hänsyn till den 
aspekten.

Zonterapi är en metod med tusenåriga anor 
som arbetar med att frigöra blockeringar i krop-
pen genom att behandla motsvarade zon på 
foten. Öronakupunktur är liksom zonterapi en 
reflexlära där man genom att stimulera punkter 
i örat kan påverka smärta och funktion i motsva-
rande kroppsdel. Taktil massage är en erkänd 
komplementär metod som används inom reha-
bilitering, omvårdnad och friskvård.

Näsets Energi & Hälsa 
info@nasetsenergiohalsa.se | 0768–50 12 50 
nasetsenergiohalsa.se
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Hej, jag heter Tomas 
Gunnarsson och 
kallar mig själv 
genusfotograf. 
Men egent-
ligen tycker jag 
att det är lite 
fånigt. För ge-
nusfotografer är 
vi allihopa. Det är 
svårt att inte fånga 
genus på bild. 

>> UTDRAG UR GENUSFOTOGRAFENS BLOGG:
Titeln Stötta manligt företagande har stuckit i en 
del ögon. (”Jaha, Stötta. Inte Störta?”). Och visst, 
att vilja stötta manligt företagande borde helt 
klart sticka i logikens hjärnhalva med tanke på 
att andelen företag som drivs av kvinnor utgör 
cirka 23–29% av alla företag. 

Men spåret vi var inne på med Stötta manligt företag-
ande var att göra det tidningar som Entreprenör gör 
med kvinnliga företagare. Att behandla dem som udda, 
onormala figurer som trotsat sin natur och gett sig in 
i det fyrkantiga företagarhålet. Bara genom att inleda 
med frågan ”Hur funkar det för dig att vara man och 
företagare?” så gjorde jag de manliga företagarna till 
något som de aldrig fått vara tidigare. Ett kön.

Läs hela artikeln och mer om utställningen 
på genusfotografen.se.

LA
RS

 H
O

LM
, 6

6 
Å

R,
 

PE
N

SI
O

N
ER

A
D

 Ä
RK

EE
N

TR
EP

RE
N

Ö
R 

O
C

H
 D

YK
A

RE
, S

A
LT

SJ
Ö

-B
O

O

Utställningen Stötta manligt företagande är framtagen 
av Genusfotografen Tomas Gunnarssson i samarbete med 
Add Gender. På bilden visas två av de företagare som är 
porträtterade i utställningen.

Vi får ofta frågan om det är något 
speciellt med kvinnors företagande. 
Och nej det tycker vi inte, men ofta 
framställs företagande män och kvinnor 
olika. Vi valde att ge alla deltagare på 
konferensen en tankeställare genom 
utställningen Stötta manligt företag-
ande, gjord av Genusfotograf Tomas 
Gunnarsson i samarbete med Add 
Gender. Region Skånes Näringslivs-
enhet bidrog med denna utställning 
som ska vandra runt i Skåne.
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PLÖTSLIGT HÄNDER DET...

Vad kan du tillföra andra företagare?
En lokal och personlig reklambyrå med stort 
nätverk inom allt som rör marknadsföring.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Som företagare är du din egen reklampelare 
vart du än befinner dig; på gymmet, i mat-
affären, på föräldramötet. Det finns massor 
av tillfällen att marknadsföra sig och möta 
potentiella kunder, samarbetspartners och 
leverantörer utan att det sker under organi-
serade former. Annars erbjuder våra företagar-
föreningar, BK Höllvikens nätverk Start 11:an 
och kommunens näringslivsträffar ypperliga 
tillfällen att knyta nya kontakter.

Vad erbjuder ditt företag?
ordobild erbjuder tjänster inom grafisk form 
och kommunikation, reklamproduktion och 
visuell marknadsföring. Vi hjälper dig att ta 
fram en logotyp och grafisk profil, visitkort, 
broschyrer, kataloger, roll-ups, flyers, annonser, 
nyhetsbrev och annat som du behöver i din 
marknadsföring. ordobild samarbetar med ett 
flertal aktörer specialiserade på bland annat 
tryck, foto, journalistik och webb och kan 
därför tillgodose de flesta behov inom 
området. Välkommen till en kreativ 
och personlig reklambyrå!

ordobild reklambyrå | malin@ordobild.se 
0730–80 10 40 | ordobild.se 
facebook.com/ordobild
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Säljprocesser. Kvalité. Kundupplevelse.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun
Det händer att jag stöter på både kunder 
och potentiella samarbetspartners på Toppen-
gallerian och det är kul.

Vad erbjuder ditt företag?
Jag äger agenturen för klädmärket Pastelli 
i Sverige, Danmark och Norge. Pastelli är 
ett helägt Italiensk företag som säljer arbets-
kläder för dem som arbetar inom vården 
– tand, medicinsk och salong. Alla kläder 
tillverkas i Italien och görs huvudsakligen 
av 100% bomull. Förutom sin fantastiska 
förmåga att kombinera praktisk design med 
mode så tänker företaget mycket på hållbar-
het och miljöfrågor – något som är mycket 
relevant och viktigt inom denna bransch. 
Som agent  ansvarar jag för försäljning, 
marknadsföring och vidareutveckling av 
Pastelli.

PASTELLI | inga@pastelli.se
0705–45 11 27 | pastelli.se
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Jag ställde mig vid kassan i en butik när jag 
möter en kvinna som är kunden innan mig. 
Eftersom jag står och väntar på min tur så kan 
jag inte låta bli att lyssna på hennes frågor 
som hon ställer till kassören. Hon frågar om en 
skrivare och får svar på sina frågor men utifrån 
hennes sätt att respondera så förstår jag att 
hon tycker att teknik är klurigt.

När kassören vänder på reklambladet de stått 
och pratat över så ser jag vilken skrivare de 
pratar om och flikar försiktigt in att ”det där 
priset var ju bra” och hon släpper snabbt in 
mig i konversationen. 

Någonstans i samtalet så råkar jag nämna att 
jag tidigare jobbat som IT-tekniker. Hon är väl-
digt snabb med att be om mitt visitkort. Jag 
får även hennes kort och jag avslutar med att 
säga att om hon har några frågor så kan hon 
ju slå en signal eller skicka ett mail.

Min tanke när jag går därifrån är att jag nu 
behöver ringa Skatteverket och lägga till 
några nya SNI-koder och utöka min verksam-
het med fler tjänster.

Det är härligt när man drivs av längtan av 
att hjälpa människor och spontant träffar på 
en människa som behöver hjälp. Modet hon 
visade när hon bad om mina kontaktuppgifter 
och som jag spontant tackade ja till när jag 
såg hennes behov av hjälp resulterade i be-
kräftelsen att utöka min verksamhet och även 
erbjuda den här typen av tjänster.

Jag vill med denna berättelse inspirera till att 
våga ta tillfället i akt, möta dina medmänni-
skor med öppenhet och öppna dörren när de 
finns där framför dig och knackar på med en 
fråga som du vet svaret på och som du har 
möjlighet att svara ja på. Även när du inte ser 
en direkt koppling till din kärnverksamhet.

SANDRA MÅNSSON

Modet hon visade 
när hon bad om mina 
kontaktuppgifter och 
som jag spontant 
tackade ja till...

Sandra Månsson 
MÅNZZON MINDINVEST
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PLÖTSLIGT HÄNDER DET...

Vad kan du tillföra andra företagare?
Bra erfarenhet inom handel både import, export samt 
polymerkunskap. Har jobbat med inköp och logistik, 
senare som Key Account med ansvar för flerårsavtal, 
medverkat i ledningsgrupp samt styrelse. Har även 
jobbat inom reklamationsuppföljning inom Lean 
production även Kaizen.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Som B2B-företag som vänder sig främst till nischen 
hamnar, erbjuder kommunen inte direkt träff med 
prospects, men för den personliga delen finns många 
smultronställen. Bra kaféer och restauranger mm. 
Kommunens inbjudan till träffar för företagare är en 
bra satsning och chans att möta andra företagare.

Vad erbjuder ditt företag?
FENDER- OCH ANGÖRINGSUTRUSTNING till 
hamnar. Vi har arbetat med polymera material sedan 
1992 och hamnutrustning sedan 2007, vilket gett 
oss stor kunskap och erfarenhet under åren och även 
ett gediget kontaktnät där vi idag samarbetar med 
de ledande producenterna inom respektive produkt-
område. M a o är vi därmed alltid uppdaterade med 
det senaste inom branschen och skapar de mest 
optimala lösningarna i samråd med våra kunder. Att 
utveckla långa relationer med våra kunder, gör att 
vi får möjlighet att sätta oss in i deras behov. Vi vill 
fungera som en aktiv samarbetspart och produkt-
utvecklare. Vi säljer inte bara angöringsutrustning 
– vi säljer trygghet, teknisk kompetens och eko-
nomi. Vi hittar den bästa kompletta lösningen för 
varje kund, såväl standardutrustning som special-
lösningar, ofta en kombination, vilken innefattar 
leveranssystem, lagerhållning och beställnings-
rutiner.

Port Suppliers Group
martina.ludvigsson@portsuppliers.se
0733–25 50 30 | portsuppliers.se
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PortsuppliersGroup

Vad kan du tillföra andra företagare?
Hur man bygger ett långsiktigt varumärke.
Marknadsföring i olika media.
Givetvis trender och formspråk när det 
gäller kakel.

Vad erbjuder ditt företag?
Vi är ett familjeföretag som hjälper dig i dina
val av kakel, klinker, mosaik och natursten till 
hela huset, Både ute som inne. Vi importerar 
direkt, främst ifrån Italien, och kan hitta unika 
lösningar till dig och ditt hem.

Pronto Kakel | carina@prontokakel.se 
040–46 64 60 | prontokakel.se

C
A

RI
N

A
 B

ER
G

H
PR

O
N

TO
 K

A
K

EL

KAKEL  KLINKER  MOSAIK  NATURSTEN

NÄR JAG GICK för att hämta posten så låg 
där ett brev från två gamla idrottskamrater 
från min tidigare idrottskarriär. Jag blev glad 
och undrade vad detta kunde vara.

DE VILLE KOMMA till mig och visa en ”styrke-
träningsplatta” som de kallade Vibrationplatta. 
Jag sade till Conny att så här kan man inte 
träna, vi vet ju hur vi brukade göra sade jag. 
Efter att ha provat en stund så blev jag överty-
gad att det här kunde vara något nytt, bra och 
spännande.

JAG HADE EGENTLIGEN inte tänkt förändra 
min verksamhet men det här lät riktigt bra. In 
köptes en Vibrationplatta och verksamheten 
ökades och många nya som ville ha en annor-
lunda träning som var effektiv och snabb kom 
till mig.
NU FINNS TVÅ styrketräningsmaskiner som 

går för fullt och många nöjda starka kunder 
berättar vidare för sina vänner som kommer 
till mig för att träna. Det är så fantastiskt och 
glädjande att se personer som varit svaga i 
benen och knappt kunnat resa sig upp från 
golvet, kan det nu efter träning.

SÅ FÅNGA GÄRNA en idé som kan låta tokig 
från början, även om den kommer från oväntat 
håll.

CARINA MADSEN

På gymmet kan du 
säkerligen råka ut för 
oväntade men väl så
innovativa möten

REDAKTIONEN

Carina Madsen 
IDÉFÅNGARE

VÅGA FÅNGA
OMÖJLIGA IDÉER
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Marknadsföring – tjugo års erfarenhet av såväl 
B2C som B2B-marknadsföring från både 
mindre lokala företag till större, globala 
organisationer.
Projektledning – gedigen erfarenhet från att 
driva små som stora projekt såväl strategiskt 
som taktiskt.
Ledarskap/organisation – att se personer/
grupper utvecklas är för mig en stor källa 
till inspiration.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
På caféet på Biotorget på Toppengallerian! 
Många gånger leder mötesplatsen till än fler 
spontanmöten då det är många som är i rör-
else här och det alltid händer något.

Vad erbjuder ditt företag?
Har ditt företag gott om idéer beträffande 
marknadsföring men inte alltid kraften och 
kompetensen att genomföra dem? Då kan 
Prunus Consulting, ett konsultföretag inom 
marknadsföring och projektledning med 
gedigen erfarenhet av båda dessa områden, 
hjälpa ditt företag att utvecklas och gå från 
ord till handling i både kortare projekt och 
långsiktiga konsultuppdrag.

Prunus Consulting | petra@toppengallerian.se
0708–50 59 47

PE
TR

A
 L

U
N

D
G

RE
N

M
A

RK
N

A
D

SF
Ö

RA
RE

/
PR

O
JE

K
TL

ED
A

RE
PR

U
N

U
S 

C
O

N
SU

LT
IN

G

PPrunus 
Consulting

Vad kan du tillföra andra företagare?
Min styrka är att få folk att göra det de tror att de inte 
klarar av. 2010 blev jag utsedd till årets Personliga Trä-
nare i Sverige. Det är aldrig för sent att ändra ditt bäst 
före datum. Mitt mål är att visa dig eller ditt företag 
och dina medarbetare sin rätta väg till målet samt till 
en bättre hälsa.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
I Vellinge kommun har vi många fina konferenslokaler, 
natur och anläggningar som passar utmärkt för mina 
upplägg och aktiviteter. Mina tjänster som Personlig 
Tränare utför jag oftast på Formtoppen i Höllviken eller 
Skanör.

Vad erbjuder ditt företag?
Som licensierad Personlig Tränare erbjuder jag ett 
hälsotänk utan pekpinnar och visar den rätta vägen 
till målet genom coachning. Jag finns på Formtoppen 
i Höllviken och Skanör men åker även ut till mina 
kunder. Löpning kan de flesta göra men att hitta det 
rätta löpsteget och njuta av löpningen kan man be-
höva lära sig och träna på, jag vet hur. Genom utbild-
ning och föreläsning visar jag att små förändringar 
kan ge stora förbättringar och hur viktigt det är med 
friskvård. Jag föreläser och coachar även inom mental 
styrketräning, vilket är A och O för att nå sitt mål men 
också för att stärka sitt inre. En person med ett starkt 
inre är svår att stoppa. Det finns ingen idrottare idag 
som inte sysslar med mental styrketräning. Många 
företag väljer hel eller halvdag där vi kör föreläsningar 
tex om kost & hälsa ihop med en aktivitet. Nyhet är nu 
att jag även kör träningsresor för företag & privatperso-
ner. Hoppas jag får nöjet att visa er den rätta vägen till 
målet!

På rätt väg | 0708–55 28 82
info@lisakapteinkvist.se | lisakapteinkvist.se
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Jag pluggade på högskola på distans 
för snart tio år sedan. Det kan bli en-
samt. Och ensam hemma skapar man 
inte så många nya kontakter. Men via 
Facebook hittade jag många intres-
santa nätverksträffar. 

Det bästa och mitt första nätverksmingel var 
Meet & Greet. Det kostade dock pengar och  
som fattig student hade jag egentligen inte 
råd. Jag pratade med arrangören och vi löste 
det så att jag fick stå i entrén och bocka av 
deltagarna efter hand. Strålande idé, jag fick ju 
första chansen på att nätverka.

Kvällen bestod av flera korta föreläsningar, 
mingelmat och några mingelövningar. Fantas-
tiskt att man på sitt första mingel fick lära sig 
hur man ska bära sig åt för att snabbt och lätt 
knyta nya kontakter. Nog så viktigt.

En övning gick ut på att ställa och besvara tre 
frågor: Vem? Kan? och Vill? De fungerar till 
exempel bra om man ska göra en s k hiss-
presentation, dvs på ca 15 sekunder ska du 
kunna presentera dig.

VEM? Presentera dig kort, vad du heter, var 
du bor (om det nu är relevant), familj, ange ett 
intresse etc.

KAN? Du ska kortfattat berätta vad du kan, 
vad du har för yrke, bransch, kunskap, fokus. 

VILL? Vem vill du träffa, vilka branscher vill du 
nå? Kan vi ha något utbyte av varandra?

Av dessa tre frågor kan man oftast klura ut ifall 
man vill fortsätta bygga kontakten vidare med 
den man minglat med. I de flesta fall vill man 
det. Även om du i stunden inte har utbyte med 
den du nätverkar med, har du kanske någon i 
ditt nätverk som du kan koppla vidare. 

DET FINNS MÅNGA 
INNOVATIVA MÖTES-
PLATSER, ATT LETA 
UPP DEM VIA SOCIALA 
MEDIER ÄR EN VARIANT

Ett viktig inställning är också att inte se varan-
dra som konkurrenter. Du har bara kollegor, 
även de som är i samma bransch som du. 
Samverka istället för att konkurrera! Det vinner 
både du och kunderna på. 
 

INGRID GUILLLERMOIngrid Guillermo 
NÄTVERKSMINGLARE

TRE VERKTYG 
FÖR LYCKADE 
MÖTEN

INNOVATIVA 
mötesplatser
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INNOVATIVA 
mötesplatser

EN VACKER UTSIKT KAN LOCKA TILL OVÄNTADE 
OCH INNOVATIVA MÖTEN! NÅGON VALLAR HUNDEN, 
EN ANNAN JOGGAR ELLER UTÖVAR YOGA...

FOTO: MARIANNE ARNBÄCK
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TILLVÄXTPROVOKATION: OMGRUPPERA I FIKAPAUSEN PÅ 
KONFERENSEN! KAN EN KORG MED FIKA FÖR FYRA SKAPA 
NYA SAMTAL?

INNOVATIVA 
mötesplatser

PICKNICK KAN VARA ETT INNOVATIVT SÄTT ATT MÖTAS PÅ! 
ATT NJUTA AV NATUREN OCH ARBETA SAMTIDIGT!
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Jag kan erbjuda kunskap om vad det innebär att 
starta, driva och utveckla sitt företag. Jag ställer 
ofta och gärna upp som bollplank och mentor för 
att ”betala tillbaka” den hjälp som andra var 
generösa och gav till mig när jag en gång start-
ade mitt företag. Jag har under mina år som 
egenföretagare byggt upp ett stort nätverk som 
jag är generös med att dela med mig av. Min 
stora styrka ligger i att definiera kundnytta och 
genom det hitta möjligheter till att generera vär-
de, både för kunden och för det egna företaget.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Jag gillar att det i Vellinge kommun finns många 
bra publika platser med olika inriktningar. Det 
finns ställen som passar vid alla tillfällen; kund-
möten, leverantörsmöten, nätverkande mm. 
Bäst tycker jag om de olika caféerna där man 
både kan mötas och arbeta, till exempel Märtas, 
Björns och andra.

Vad erbjuder ditt företag?
Service Identity hjälper företag och organisationer 
att utveckla sitt kundbemötande, sina service- och 
försäljningsstrategier, sitt servicekoncept och sitt 
serviceerbjudande. Helt enkelt att göra det lilla 
extra för företagets kunder. Det där som får kund-
erna att inse att just ditt företag är annorlunda. 
Tjänsterna som Service Identity erbjuder är råd-
givning, föreläsningar och servicerevisioner.

Service Identity | 0708–15 81 55
camilla@serviceidentity.se | serviceidentity.se
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Hur det är att starta företag när man är 60 år! Våga och 
vinn med envishet och stå emot alla som är negativa. 
Gå med i nätverk som ger stöd och push i början och 
lär dig tänka i andra banor än de invanda. Ganska bra 
på marknadsföringstänk! Lev med ditt företag! Om du 
brinner för något är det inte arbetsamt på samma sätt 
som ett vanligt jobb. Det är kul att använda ny teknik! 
Härligt att bestämma allt själv och kunna ge riktigt bra 
service, det ger en god känsla i kroppen. 

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Det är bra att gå på Nyföretagarnas och Företag-
arnas infomöten. Bra att kunna prata med kunder 
på t ex Toppengallerian, ICA Ljunghusen och Skanör. 
Alla har varit tillmötesgående och velat hjälpa till att 
sprida min verksamhet. Kommunpolitiker har visat 
intresse och även riksdagspolitiker följer mig på Face-
book. Alla event som arrangeras i kommunen är bra 
mötesplatser! Facebook är en bra mötesplats! Grid är 
ett bra väg att nätverka genom.

Vad erbjuder ditt företag?
Jag är en erfaren leg. sjuksköterska som även privat-
personer kan ringa till! Jag kör hem till dig och under-
söker dig beroende på vad ditt ärende gäller. Allt från 
febertillstånd, allergier, lunginflammation, urinvägsin-
fektion, ryggsmärtor mm till att strippa ihop små sår. 
Tänk att slippa åka iväg till en vårdcentral eller akut-
mottagning med långa väntetider. Transporter till och 
från sjukhus minskar och tiden som går åt, till ibland 
helt onödiga läkarbesök, sparar man in. Min tjänst har 
nu funnits i fyra år och är mycket uppskattad.

Systerbilen på Näset | kerstin@systerbilen.se
0703–47 45 70 | systerbilen.se
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I april 2014 publicerade Winnet 
Skåne i samarbete med Nätverket 
Grid Vellinge som första skånska 
kommun på Jämställdhetskartan. 
Kartan finns publicerad på www.
jamstalldhetskartan.se och bygger 
på könsuppdelad statistik på lokal 
nivå som kommer från flera olika 
källor, som SCB, Bolagsverket och 
BRÅ. Kommunal, privat och ideell 
sektor är inkluderade och syftet är 
att synliggöra och sprida kunskap 
om hur jämställdheten i kommu-
nen ser ut och att därigenom lyfta 
frågor om jämställd utveckling och 
tillväxt. 

Resultaten över Vellinge är inte unika, utan 
stämmer väl överens med andra kommuners 
statistik. Samtidigt ser vi att Vellinge märker 
ut sig på vissa punkter. Kommunen har bland 
annat en större andel höginkomsttagare och 
högutbildade, och inkomstskillnaderna mellan 
kvinnor och män är betydligt högre i Vellinge 
än läns- och rikssnittet. 

I Vellinge tjänar en kvinna i snitt 88 % av en 
mans lön, att jämföra med 94 % för övriga 
landet. Fler kvinnor sitter som ordinarie leda-
möter i de kommunala bolagen än vad vi ser i 
de andra skånska kommunerna på Jämställd-
hetskartan. 

Till skillnad från andra kommuner ser vi att i 
Vellinge jobbar nästan lika många kvinnor som 
män i privat sektor. En möjlig förklaring till det 
kan vara att kvinnodominerade verksamheter i 
Vellinge kommun i större utsträckning bedrivs 
som privat verksamhet.

Siffrorna över Vellinges näringsliv visar att 
Vellinge har en högre andel företagande kvin-
nor än i andra kommuner. I Vellinge är 27 % av 
företagare i eget aktiebolag och 40 % av före-
tagare i enskild firma kvinnor, att jämföra med 
ett Skånesnitt på 22 % respektive 36 %. 

Det trots att studier, som bland annat finns 
presenterade i Stiftelsen Allbrights rapport 
Makten i kulisserna, pekar på att företag med 
en jämställd företagsledning är mer välmå-
ende, har bättre genomsnittliga resultat, en 
bättre balans i ledarskapet och en större 
kompetenspool. 

MATILDA ANDERSSON

Hur jämställt     är Vellinge?

Matilda Andersson
WINNET SKÅNE
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Marknadsföring på sociala medier och mark-
nadsföringsstrategi. Event, projektledning, 
butiksevent med bloggare, mässor. Försäljning 
av marknadsföringsytor, sponsrade inlägg.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Märtas i Höllviken och Mimmas i Vellinge.

Vad erbjuder ert företag?
Vi erbjuder de flesta lösningar och strategier 
för att ditt företag effektivt ska möta mål-
gruppen och bygga nya relationer. Vi jobbar 
främst med bloggens styrka och genomslag-
skraft i varumärkes- och marknadsföringssyfte. 
Uppkomsten av sociala medier har satt för-
nyad fokus på varumärken och hur de lanse-
ras. Vi skapar minnen, nya trender och sätter 
höga krav på de som skapar innehållet. Vi ar-
rangerar två stora bloggmässor på Slagthuset 
i Malmö 2015.

Walles & Glantz PR-Event | info@wallesglantz.se  
0760–29 87 49 | 0723–23 33 22
wallesglantz.se 
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Jag har arbetat i många olika länder och sam-
arbetat med människor med olika bakgrund och 
erfarenheter. Det har lärt mig att uppskatta att 
människor är olika mer än att se det som ett pro-
blem. Under en period arbetade jag som personlig 
tränare samtidigt som jag drev mitt inredningsfö-
retag. Även personlig träning gjorde jag som egen 
företagare. Det var en intressant erfarenhet att ha två 
så olika grenar av mitt företag.

Vad erbjuder ditt företag?
Walther Interior Design AB arbetar med inredning 
och styling. Jag ritar planlösningar, gör funktions- 
och färganalyser samt hjälper till vid uppbyggnad 
av interiörer. Jag vänder mig både till företag och 
privatpersoner och har erfarenhet av allt från hem-
inredning, kontor och butikslokaler till styling av 
konstutställningar, tv-produktioner och tidningsre-
portage. Jag har jobbat med inredning i sexton år i 
tolv olika länder, vilket gör att jag har bred erfaren-
het av både inredning som yrke och av att sätta mig 
in i olika människors behov och förutsättningar, även 
om de inte alltid liknar min egen vardag. Min erfa-
renhet har lärt mig att vår omgivning påverkar oss 
på många sätt, ofta mer än vi är medvetna om. Jag 
vill gärna vara med att hjälpa människor att skapa 
den perfekta omgivningen, där både skönhet och 
funktion underlättar i vardagslivet och får dem att 
må bra.

Walther Interior Design AB 
nilla@waltherinterior.com | 0727–41 42 42
waltherinterior.com
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Lästips 30 år!
1984–2014

På tal om  

kvinnor och män

LAThUnD om JämSTäLLDhET 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
                

                
                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jämställdhetsstrategi för Skåne  

2014-2016 

(med sikte på 2020) 

 
 
 
 
 
 

Nationell strategi  

för ett företagsfrämjande  

på lika villkor 2015–2020

Öppna upp!

Schyst!

Kvinnor
&män
i Skåne

2013

Jämställdhetsstatistik 2013

Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är 

att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv. Länsstyrelsen arbetar med de 

jämställdhetspolitiska målen utifrån regionala 

förutsättningar och sprider kunskap om dem i länet. För 

att kunna göra det måste vi veta hur situationen ser ut här 

i Skåne. Könsuppdelad statistik synliggör strukturer och 

villkor för kvinnor och män. Statistiken ligger till grund för 

förändringsarbetet som Skånes jämställdhetsstrategi syftar 

till. Vi hoppas att denna publikation är användbar även i 

ditt arbete.

www.lansstyrelsen.se/skane

 
 
Under ytan 

Hur går snacket och  

vem får pengarna II?

SCHYST! En inspirationskälla till jämlik kommu-
nikation. Samhället styrs till stor del av invanda 
normer. Därför krävs medvetna ordval och bild-
kompositioner.

ÖPPNA UPP! Nationell strategi för ett företags-
främjande på lika villkor 2015 – 2020.
Från Tillväxtverket

KVINNOR & MÄN 
I SKÅNE 2013. 
Jämställdhetsstatistik 2013. 
Länsstyrelsen Skåne.

LATHUND OM JÄMSTÄLLDHET 2014. 
Statistik från Statistiska Centralbyrån.
 

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI FÖR SKÅNE 
2014 – 2016. Länsstyrelsen Skåne

UNDER YTAN, HUR GÅR SNACKET 
OCH VEM FÅR PENGARNA II? 
Malin Malmström och Jeaneth Johansson, 
Luleå Tekniska Universitet. Studie om hur offentlig 
finansiering fördelas och hur de offentliga finansi-
ärerna talar kring kvinnor och män som driver före-
tag. Från Tillväxtverket.

Skrifterna finns på vår hemsida 
grid.nu, och går bra att ladda ner!
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Erfarenhet av projektledning och copywriting på 
reklambyrå. Kunskap om samtals- och intervjuteknik.
Gedigna kunskaper i engelska samt kunskaper i 
franska och portugisiska.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun? 
En mötesplats för ett lunchmöte som jag uppskattar 
är Märtas by the Sea. Det är inspirerande att vara 
nära havet och lokalen inbjuder till interaktion med 
andra samtidigt som man kan vara diskret och ”för-
svinna” bland andra gäster.

Vad erbjuder ditt företag?
Vilja Veta levererar information som gör det enklare 
och tryggare för dig att fatta rätt beslut. Det kan 
handla om input till utvecklingen av en ny produkt 
eller ett nytt koncept. Eller input när du står inför en 
förändring av något slag. Det kan också handla om 
att du vill veta mer om vilken bild dina kunder har 
av dig i förhållande till bilden av dina konkurrenter. 
Vilja Veta genomför olika typer av skräddarsydda 
kvalitativa marknadsundersökningar – fokusgrupper 
och djupintervjuer – som går på djupet och ger 
uttömmande svar på frågor som hur? vad? och 
varför? Vilja Veta står för en helhetslösning och 
ansvarar för projektet från uppstart till presentation 
av resultat från undersökningen.

Vilja Veta | anette@viljaveta.se
0706–30 03 06 | viljaveta.se
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Vad kan du tillföra andra företagare?
Hur livet är som frilansare och företagare. Hur 
du finner upphandlingar inom offentlig verk-
samhet och hur upphandlingsprocessen fung-
erar. Hur du kommunicerar med och genom 
ditt företag. Vilka vägar du ska gå och i vilka 
kanaler du ska synas i.

Bästa mötesplatsen i Vellinge kommun?
Jag träffar gärna mina kunder på någon utav 
alla de trevliga caféer och restauranger vi har 
i Höllviken.

Vad erbjuder ditt företag?
Jag är kreatör, grafisk formgivare och projekt-
ledare. Med stilistisk förmåga och kreativitet 
hjälper jag kunder inom både det privata 
näringslivet och offentlig sektor att skapa 
hållbara varumärken. Genom att sätta kunden 
i centrum och uppdraget i fokus skapar jag 
grafiskt material för tryck och webb. Jag kan 
hjälpa er med helheten eller mindre delar som 
t ex grafisk profil, annonser, banners, tidningar, 
magasin, roll ups, foldrar och liknande. 
Välkommen att höra av dig!

Wilma Designbyrå (Jenny Willman Design AB)
info@wilmadesign.se | 0709–22 13 78
wilmadesign.se
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SUSANNE STADIN HAR GEDIGEN 
BAKGRUND SOM PRESSFOTOGRAF 
OCH HON FOTOGRAFERADE PÅ 
KONFERENSEN INSIKT GER BÄTTRE 
UTSIKT!

Susanne Stadin
PROFFSFOTOGRAF 

STILSTUDIE 
OBJEKT-
FOKUSERA
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ANSVARIG UTGIVARE: 
Nätverket Grid, Lisbeth Böhm

GRAFISK FORM: 
Ingrid Guillermo

FOTOGRAFER: 
Susanne Stadin, Carina Madsen, 
Marianne Arnbäck, Annika Lundh, 
Lars Strandberg, Leif Johansson, 
Freeimages, Pixabay mfl.

INTERVJUER: 
Lisbeth Böhm, Martina Pernfors Ström, 
Catharina Sjöstrand

TRYCKT PÅ 170g Silk och 135g Silk

TRYCERI Storprint, Löddeköpinge

UPPLAGA 1500 ex

NÄTVERKET GRID är ett nätverk för 
företagande kvinnor som antingen är 
bosatta eller verksamma i Vellinge kom-
mun, men vi välkomnar självklart även 
kvinnor som står i begrepp att starta ett 
företag som våra medlemmar.

GRID.NU  |  DUBBELKRAFT.GRID.NU 

Vill du bli medlem?
NÄTVERKET FÖR FÖRETAGANDE KVINNOR I VELLINGE KOMMUN

Som medlem har du möjlighet att samverka med 
andra företagande kvinnor, inspirera och inspireras 
samt utveckla dina intressen kring företagandet 
och utveckla dig själv eller din affärsidé.

Medlemsavgift betalas in på Nätverket Grids 
bankgiro 196-8452. Glöm inte att ange ditt namn 
och kontaktuppgifter till ditt företag.

Gå in på hemsidan grid.nu/startsidan/bli-medlem/ 
och fyll i intresseanmälan. Ange #insikt i meddelande-
fältet. 

Du kan också skicka ett eposta till info@grid.nu, 
ange att du vill bli medlem, namn, epost och #insikt. 

VARMT VÄLKOMMEN 
SOM MEDLEM!

PROJEKTGRUPPEN

Lisbeth Böhm 
PROJEKTLEDARE

Martina Pernfors 
EVENTKOORDINATOR

Ingrid Guillermo
WEBB & DESIGN

Catharina Sjöstrand
EKONOMI

Grid är nätverket för företagande kvinnor som antingen är bosatta 
eller verksamma i Vellinge kommun, men vi välkomnar självklart även kvinnor 
som står i begrepp att starta ett företag som våra medlemmar.

insikt
E T T  M A G A S I N  O M  A T T  V Ä X A  |  2 0 1 5

PROJEKTET SPONSRAT AV: 

print  t   rS print
Tryckeri   -   Skyltar   -   Reklam

Vi på Tryckeri Storprint är stolta över vårt jobb och våra produkter. Vi visar ett axplock av våra tjänster 
och produkter på vår hemsida och e-handel www.storprint.se. Söker ni eller vill fråga om en speciell 

produkt är du alltid välkommen att kontakta oss via hemsidans kontaktformulär, via e-post eller via telefon.

Vi är bäst på snabba leveranser av trycksaker och skyltar!
Produktionen sker på vårt tryckeri i Löddeköpinge, Skåne med närhet till resten av Sverige. 

Behöver du hjälp eller vill fråga oss om något finns vi bara ett telefonsamtal eller ett mejl bort.
Storprint hjälper gärna dig också med dina trycksaker och skyltar från idé till färdig produkt.

Storprint Grafiska AB | Backavägen 3 | 246 31 Löddeköpinge
046-71 22 32 | info@storprint.se
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N Ä T V E R K E T  G R I D  |  G R I D . N U  |  D U B B E L K R A F T . G R I D . N U

INNOVATIVA 
mötesplatser

Det övergripande målet med  
Vellinge kommuns närings-
livsarbete är att bli Sveriges 
bästa näringslivskommun år  
2020 och fram till år 2025 
ytterligare stärka denna 
position.

UR VELLINGE KOMMUNS NÄRINGSLIVSPROGRAM


