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Låt dig med denna box inspireras inför höstens  
inköp. fioriboxen innehåller nya produkter från  

våra kunder. Du får chansen att smaka på allt  
från choklad till att testa hur ett ljus med  

veke av ekologisk bomull brinner.

Boxen innehåller  
produktprover från:

Nya fioriboxen

Passa på! 
Begränsad 
upplaga.

Beställ på fiorimagazine.se

Fioriboxen kan endast 
köpas av butiksägare. 
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u tar jag 
chansen att 
skriva om 
något som jag 
tycker är väldigt 
viktigt. Låt oss 

få det överstökat, så inbillar jag 
mig att det blir så mycket roligare.  
Varje dag har vi ett personligt 
val om hur vi vill uppfatta oss 
själva och vår omgivning. Det är 
lätt att klaga på vårt yrke. Tungt, 
slitit, skitigt, knepiga arbetstider, 
gnälliga kunder. Du fattar, listan 
kan göras ofantligt lång. Tro mig, 
jag har inte hanterat den här frågan 
rätt alla gånger, men jag är över- 
tygad om att vi alla bör ta ett ansvar.

Alla har vi varit med om situationen när man står och binder 
en bukett och kunden spontant utbrister; ”du har verkligen ett 
fantastiskt jobb, tänk vilken dröm att få vara florist!” Handen på 
hjärtat, vad svarar du kunden? Det är så enkelt att kontra med; 
”du skulle bara veta vilket slit det är som florist, skapandet är 
en liten del. Vi städar, skitar ner oss, och lunchlådan blir sällan 
uppäten för kunder stör mitt i maten”.

Är det ditt svar, så sög du energin ur en person som ger dig 
möjligheten att jobba med det du antagligen älskar. Samma sak 
gäller när du antar utmaningen att ta emot en praktikant.  
Skippa snacket om yrkets baksidor, det kommer de garanterat 
själv konstatera längs med vägen utan att du berättar ”sanningen” 
första praktikdagen. 

Låt istället kunderna njuta av det du skapar och se till att ge 
dem den polerade ytan. Tänk på allt du har att vinna på att låta 
praktikanten få binda en brudbukett första dagen. Alla växer med 
utmaningar och här kommer du garanterat få se stolthet i ögonen 
i stället för en släckt låga. Vi har alla ett gemensamt ansvar att vara 
ambassadörer för vårt yrke, så gör det med stolthet och respekt, 
då blir allt så mycket roligare!

Väl mött! 
Madeleine

Gör det med  
stolthet & respekt
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fiori magazine ges ut av flower deluxe  
i Sverige AB

fiori magazine startades 2012. Den skickas ut till 
blomsterbutiker, floristskolor, grossister och leverantörer 
i Sverige. Magasinet är helt kostnadsfritt och kom-
mer ut fyra gånger om året. Vi som arbetar med fiori 
magazine har som målsättning att vara det självklara 
inspirationsvalet för alla i blomsterbranschen. 
 Är du verksam i blomsterbranschen och vill få  
fiori magazine till ditt företag? Besök vår hemsida för 
mer information. 

Fiori Magazine – blomSTerbranScHenS  
kompleTTa inSpiraTionSkälla

FöLj oss på:
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Florist
Selection

100% LOVE

www.floristselection.se

0% fat
        0% salt
0% sugar

Alla rosor med varumärket Florist Selection 
är Fairtrade-märkta.

Kvalitetsrosorna finns i varierande längder 
för dina egna proffsigt komponerade 
buketter eller att säljas som de är i 
den eleganta leveransförpackningen. Ett 
unikt floristanpassat Fairtrade-koncept.
Rätt rosor skapar den rätta känslan.  
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Utvalt

Prylar för livet

Vattenkanna,  
design Hedwig Bollhagen

Verktygslåda, House Doctor

Äpple, design 
Ingeborg Lundin

Arbetsbänk,  
Tillverkstaden.se

Fällkniv,  
Victorinox

Häftapparat,  
Leitz

Skinförkläde, 
Carlobolaget

Smidesljusstake,  
Våges

Svensk fältflora, Bonnier Fakta

Det här är produkterna  
du vill behålla livet ut. 

www.alot.se • info@alot.se
0515-71 11 00

Besök oss på:
Formex, Stockholm

monter C09:37
Oslo Design Fair
monter E03:23
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Miljösmart Tipsa oss! Har du tips på vad vi som florister 
kan göra för att minska vår miljö- och klimat- 
påverkan, maila oss på info@flowerdeluxe.se

wikholmform.se  |  info@wikholmform.se  |  +46 33 41 71 00

Formex 
STOCKHOLM  

C14:29  
20-23 augusti

Oslo Design Fair 
OSLO 
E02-05  

28-30 augusti

Maison & Objet 
PARIS  

5B C33:D34  
6-10 september

Välkommen att  
se vår nya höst-  
& julkollektion.

Är pappersamhället på väg att försvinna? Ja, och fort går det! 
Och genom att skriva ut färre dokument så sparar  

vi på papper och därmed också på träd!

Men det kan vara en gammal vana att skriva 
ut en kopia och sätta in i en pärm. Det 
känns kanske bättre, men är det nödvändigt  
nu när det finns digital bokföring? 

En grundregel är att räkenskapsinforma-
tion du tar emot från andra ska lagras i den 
form du får dem. När du skapar räken-
skapsinformationen är det du som väljer i 
vilken form den ska sparas, fysiskt eller i 
molnet!

Undantag
Grundbok, huvudbok och behandlingshis-
torik måste alltid finnas i elektronisk form, 
förutsatt att du använder ett bokföringspro-
gram, eftersom de uppdateras kontinuerligt. 
Tre år efter räkenskapsårets utgång får du 
arkivera om räkenskaperna i en annan form 
om du så önskar.

papper som inte behöver skrivas Ut
•	 Kundfakturor
•	 Elektroniska leverantörsfakturor
•	 Kontoutdrag med in-och utbetalningar 

sparade elektroniskt
•	 Bokföring
•	 Kontoplan (om den finns lagrad separat 

för varje räkenskapsår i programmet)

•	 Behandlingshistorik
Du behöver alltså inte spara till exempel 

alla verifikationer i en pärm. Det kan vara 
väl investerad tid att lära sig söka och hitta 
viktiga papper i det program du använder. 
Du kan förslagsvis skapa en regel i inställ-
ningarna i din mail så att alla mail från 
samma avsändare sparas i en särskild mapp. 

exempel 
•	 Har du fått en PDF på mailen så spara 

den elektroniskt.Skriver du ut den, sätter 
pappret i en pärm och sedan slänger filen 
så har du förstört originalet, eftersom du 
från början fick dokumentet elektroniskt.

•	 Om du får ett dokument, till exempel ett 
kvitto eller avtal, och du scannar in det 
så måste du spara det fysiska originalet i 
tre år.

att tänka på
Kvitton har en tendens att blekna med ti-
den, därför ska man enligt lagen göra en ko-
pia som sparas tillsammans med originalet. 
Det bästa är om man scannar in alla kvitton 
och underlag direkt, och sedan sparar det 
själv i ordnad form. E-fakturor ska lagras 
och sparas i minst sju år.

Elektronisktpappervs
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Vi firar 50 000 hashtags

Vilken fantastisk mil- 
stolpe vi har passerat 
tillsammans. Heja alla er 
florister som under flera 
år har taggat era bilder!  
#fioribilden inte hanterbar 
längre, den har växt ur 
våra händer och lever ett 
eget liv. Om varje fioribild 
skulle symbolisera en 
stenplatta (300x300 mm) i 
en gång, skulle sträckan bli 
1,5 mil lång.
Vill man finna specifik 

inspiration så är det 
enklast att söka specfika 
taggar som #fiorikransen 
#fioribröllop #fiorifvarväl, 
#fiorihjärta och inte att 
förglömma sommarens 
succé; #fiorimini. Vi på 
redaktionen har dock inte 
introducerat alla dessa 
taggar. De flesta har ni, 
våra följare, själva skapat 
och det är precis så vi 
vill ha det. Vi älskar ert 
engagemang!

#fioribilden

50 000
hashtags 

fioribilden
@flowerpowdersnow 

@frokenofelia 

@floristfroken
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@fridhemsblommor.sme

@rosorum @fioredikamil @theblossomingjournal @buketteriet

@helena_exon @kullafloristen @flowerpuffpingla1

@raablomman

@hibarnseley

@pionblomsteratelje

@blomsterservice @florisspaleet

@emelieannanilsson

@ @herrhagens_blommor

@floristgalleriet@annaberling

@annaflorablomsterdesign

@vinderenblomster

@emma_unikblomma

@blomoblad @blomsterlykken @arsta_blomsterhandel @blommorochjord @honeycombflorals

@ettblomsterknippe @blomoblad @ge_hantverk_blommor

fioribilden

50
0000

@butik.botanik @blommigatider@butikfloraijonkoping @kreativablomsterhoor@skilladfloras

@herbanist @vanerblommor

@fintogront

@prinsgatansblommor

@floristheidimikkonen

@florist_ellebring @heidimikkonen @blomster_pia @barablommor

@florissmetro

@tildasblommor @tradgardsforeningenacchleja @tradgardsforeningenacchleja

@ingvillmariesvenheim

@anneliesblomsterochbakverk @blomsterbodeneksjo

@eitrablomster

@blomsterdrommen_mariestad @floriss_notodden @blommigati

@blomster_mari

@_garaget @caroline_florist
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#fioribilden

@ksomikreativ

@flowers.by.tbr

@andtheseflowers

@maddisblomma
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En hållbar näringspåse

Nu lanserar vi en miljövänlig näringspåse som gör gott 
både för blomman och miljön. Näringspåsen är tillver-
kad av 100% industriell komposteringsbar film vilket  
betyder att näringspåsen bryts ner lika naturligt som 
ett banan- eller apelsinskal. 

NYHET! 

För mer information, kontakta oss på info@chrysal.se eller gå 
in på www.chrysal.se
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Utmanande och festligt varje dag! Med en känsla av lördag 
hela veckan arbetar Gothia Towers florister med att få  

hotellet att blomstra alla dagar i veckan, året runt.

TexT: EMMA ANDERSSoN  FoTo: FELiciA NoRDiN & GoTHiA TowERS 

ag har träffat Babette 
Sjölander, som tillsammans 
med ett team av florister 
arbetar där det alltid är något 
stort på gång. För på Gothia 
Towers finns det inget som 
heter “en normal arbetsdag”. 
Ena dagen arbetar floristerna 

med stora mässor och konferenser, för att 
nästa dekorera för en fest eller bröllop. Det 
är ett omväxlande och utmanande arbete 
som kräver en mångsidig florist, med både 
tekniskt intresse och god kondition.

– Jobbet kan vara tungt då vi rör oss över 
stora ytor med lika stora projekt. Det är inte 
ovanligt att man tar 15 - 20 000 steg på en 
arbetsdag, konstaterar Babette.

sveriges största arbetsplats?
Babette tog med mig på en rundtur i hotel-
lets alla byggnader och våningar. Ganska 
snabbt insåg jag att hotellet måste vara en 
av Sveriges största arbetsplatser, till ytan, 
för florister. Att det krävs god planering 
är uppenbart, för på Gothia Towers är det 
stor skala på arbetet året runt. Floristerna 
förser alla ytor såsom restaurangerna, spa 

och konferenslokalerna med snittblommor, 
samt vattnar och sköter växterna i alla tre 
byggnader varje dag. Stora beställningar 
görs ofta till event såsom banketter, 
kongresser och mässor, och de 14 sviterna 
dekoreras med blommor varje vecka. Vid 
alla högtider såsom jul, påsk och halloween, 
är det floristerna som dekorerar tornen som 
ger hotellet dess namn. Att floristerna på 
Gothia arbetar i större skala märks inte bara 
på de stora volymerna de arbetar med. De 
tänker även stort när de dekorerar.

– Vi tänker mer på hur blommorna ska 
arrangeras för att verkligen synas i den miljö 
de ska stå, jämfört med hur vi tänkte när vi 
arbetade i butik. Det är oerhört viktigt att de 
syns på håll och därför lägger vi stor vikt vid 
storlek och färg när vi planerar arbetet. 

noggrann planering och logistik
Hållbart material är viktigt, samt att man 
tänker till kring logistiken för att inte tappa 
dyrbar tid och slösa onödig energi. 

– Man vill ju inte upptäcka att man har 
släpat en stor och tung dekoration till fel 
våning, skrattar Babette.

J
NAmN:  
Babette Sjölander
UtbildNiNg:  
Munkeröds vuxenutbildning 
med examen 2012
gör:  
Florist, shiftleader Flowers  
på Gothia Towers

hotelletblomstra
De får att

REPoRTAGE

< oM BABETTE

”Jobbet kan vara tungt då 
vi rör oss över stora ytor 
med lika stora projekt.  
Det är inte ovanligt att 
man tar 15-20 000 steg  

på en arbetsdag.”
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SVENSKA KAKAOBOLAGET
Hantverkschoklad, tillverkad i Sverige

av ekologiskt & hållbart odlade kakaobönor

www.kakaobolaget.se  I  info@kakaobolaget.se

INPRIS FR. 
25 SEK/BAR

BESÖK OSS PÅ FORMEX - MONTER A:01:22

Babette berättar att de ofta arbetar med 
projekt som måste planeras flera månader 
i förväg. De får en budget av kunden och 
internationella kunder kan till exempel ha 
helt andra förväntningar än en nationell 
kund och vill ofta se vad de beställer. När 
projektet närmar sig beräknas hur många 
stjälkar som behövs och blommor beställs 
direkt från Holland med en veckas varsel. 
Sedan fördelas arbetet mellan kollegorna.

variation till max
Efter rundturen var jag såklart nyfiken på 
hur det är att jobba på ett ställe där det 
händer så mycket hela tiden, året runt.

– Man vet aldrig hur en vecka ska bli och 
måste vara flexibel och beredd på snabba 

förändringar. Vi har 4 veckors schemalägg-
ning med varierande arbetstider beroende 
på vad som är inbokat, och arbetsdagen 
kan börja vid olika tider på dagen beroende 
på när ett event ska börja. Babette berättar 
vidare att hotellets säljare ansvarar för det 
mesta av säljet, men har kunden specifika 
krav hänvisas de vidare till floristavdel-
ningen. Alla florister varvar mellan de olika 
arbetsuppgifterna, ibland är det fullt ös i 
floristverkstan och ibland fokus på problem-
lösning av mer teknisk karaktär. 

avtal enligt hotell  
och restaUrang
En annan skillnad mot att jobba i butik är 
att floristerna på Gothia arbetar efter Hotell 
och restaurang kollektivavtal. 

– Vi har många förmåner som friskvårds-
bidrag, 20 procent på restauranger i huset 
och på SPA och vi kan boka företagsmassage 
till ett förmånligt pris. Vi får också arbets-
skor och arbetskläder. Lunch och frukost 
får vi till ett väldigt bra pris, så vi behöver 
aldrig ta med lunch till jobbet.

hållbarhet – viktig del i arbetet
Planering och långsiktighet går som en röd 

tråd i floristernas arbete. Känsligare material 
“hålls vid liv” längre eftersom floristerna 
har möjlighet att sköta om blommorna 
under tiden de ska användas. Vid event som 
pågår i flera dagar går man till exempel in i 
lokalen innan allt drar igång för dagen och 
går igenom alla dekorationerna så att de ser 
fräscha ut innan gästerna gör entré. Babette 
berättar att de har ett miljötänk rakt igenom 
arbetet.

– Vi använder inte bakteriedödande 
medel, återbrukar det material vi kan på 
andra ställen och säljer “överblivet” material 
till personalen för en billig peng. 

Varje dag, året runt får floristerna hotellets 
ytor att blomstra. Att tjejerna på Gothia har 
en spännande arbetsplats är det ingen tve-
kan om. Stora projekt, fest och högt tempo 
är vardagen för floristerna på Göteborgs 
största hotell. 

Hotellet iNVigdeS: 2014 
ANtAlet rUm: 1 200
HotelletS ytA: 41 000 m2 upplevelseyta
ANtAlet ANStÄlldA FloriSter: 5 fasta, cirka 5 extra

KoRT oM GoTHiA TowERS:
Vi använder inte bakterie-

dödande medel, återbrukar 
det material vi kan på andra 
ställen och säljer “överblivet” 

material till personalen  
för en billig peng. 

REPoRTAGE

Gothia towers är Göteborgs största hotell, här arbetar ett tiotal florister. Installation i en av Gothias towers mässhallar.

S E E  Y O U 
I N  T H E  J U NGL E

Kort, tags och presentboxar
MONTER C10:20

             cardsbyjojo.sedudepackaging.com            

på
FORMEX
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Gör någon glad med

C H O K L A D !
Presenten för alla tillfällen!

Design av:

www.klarasgodapresenter.se

Bästa merförsäljningsvaran

NYHET!
DeluxeStrut

-Trend&Form 11-13/8

-Formex A 02:18 20-23/8

-Elmia Garden 24-26/9
TiPS FöR ATT GE FEEDBAcK:
•	Ge feedback vid ett tillfälle och i en 

miljö där mottagaren känner sig trygg.
•	Använd specifika exempel på vad som 

kan förbättras och hur, försök vara 
konkret och tydlig. 

•	Var positiv och locka mottagaren att 
vilja lyssna, förstå och bättra sig. Ta 
upp de goda resultat förändringarna 
skulle leda till. 

•	Beröm det som redan fungerar.
•	 Stötta och följ upp mottagarens respons.

TiPS FöR ATT TA  
EMoT FEEDBAcK:
•	Fokusera på vad personen säger,  

inte hur.
•	Sätt dig in i den andras perspektiv  

och visa uppskattning för att den  
anstränger sig för att göra dig bättre  
på ditt jobb.

•	Att skriva ner den feedback du får  
kan hjälpa dig att förstå den.

alla samtal så förmedlar vi 
feedback på olika sätt och 
med små medel kan man 
rentav öka framgången i 
företaget genom att framför 
allt tänka på hur vi framför 
den.  Men det handlar även 

om hur vi tar emot feedback när vi får 
den, vilket inte alltid är så lätt. Genom 
att reflektera över båda sidor av denna 
nyckel till framgång kan du utnyttja 
den kraft som finns i feedback! 

Feedback, grunden till god kommunikation och effektivt  
ledarskap på varje arbetsplats! Lär dig bemästra denna 
konst för att öka glädjen på arbetsplatsen, bidra till dina 

kollegors utveckling och skapa en positiv arbetsmiljö!

TexT: JENNiFER ENGLUND

Feedback!

Tips!
Ledar- 

skap

Följ oss på 
Instagram & Facebook elmia.se/garden

FLOWER GRAND PRIX

Mötesplatsen för dig som arbetar 
inom trädgårdsdetaljhandeln, 
park- och markanläggning.

Tävlingen för blomsterbinderi 
är tillbaka, den 24 september.

ELMIAGARDENTRENDS.SE

2020 års trädgårdstrender 
presenteras med tillhörande 
växtförslag, färgval 
och inspiration.

FÖRREGISTRERABILJETTelmia.se/garden

Omdöme

Reflektera

Kartlägg

UppskattaGe respons

Idéer

Resultat

Ge råd

I
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iNSPiRATioN

Du har mycket att vinna på att samarbeta 
med andra professionella yrkeskunniga. 
Det är viktigt att prata igenom målsätt- 

ningar, förväntningar och riktlinjer.

3 Inför samarbetet 3

bildrättigheter
Vem har rättighet att 
publicera bilderna, för 

hur långt tid framöver och 
var? Omnämns både fotogra-
fen och floristen i samband 
med detta?  

antal bilder
Hur många bilder 
räknar ni med att 

kunna använda efter fotogra-
feringen, hur många tillfällen 
ska ni fotografera och vilka 
miljöer krävs? 

kostnader
Som florist går vi inte 
in med bara arbetsti-

den, utan även materialkost-
nader. Det kan vara bra att ha 
i åtanke när man förhandlar 
kring upplägget av samarbetet. 

FlorisT: JoSEFiNE RyDE FoTograF: GiSELA AcKERUP 
smink och hår: JoNNA SVÄRD

1 2 3

Kreativa 
samarbeten

11 saker att tänka på
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3 Samarbetets upplägg 3

målsättningar 
Diskutera noggrant vad alla inblanda-
de vill ha ut av projektet. Målsättning 

och syfte är viktiga för att undvika konflikter 
och bestämma vilka som ska kunna påverka 
inriktningen av fotograferingen.

Förväntningar
Det kan även vara bra att ta upp frågan 
kring förväntningar av samarbetet 

mellan de olika professionerna, t ex fotograf, 
florist och stylister. Är det isolerat till bara den 
här fotograferingen, eller vill ni ha ett närmare 

samarbete och rekommendera varandra? Det 
är viktigt att ha en gemensam bild så att ingen 
blir besviken. 

känsla 
Ta fram en Moodboard som visar 
känslan ni vill få fram, färgtemat, och 

använd gärna lite nyckelord. Tänt på att bil-
derna i efterbehandlingen redigeras på ett sätt 
som framhäver de olika professionernas del i 
samarbetet. Det är ett bra sätt att sammanfatta 
vad ni kommit fram till när ni pratat ihop er. 

4
5

6
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Öppet Hus i Fågelsång 
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www.vkvividi.se    

    vkvividi        vkvividi    

3 Lyckat samspel 3

våga styra
Tänk på att du som 
florist ser blommorna 

med andra ögon. Det är inte 
självklart att fotografen ser 
från vilken vinkel buketten är 
finast eller att en blomma gett 
vika. Våga därför gå in och 
styra så att blommorna blir 
som du har tänkt dig. 

kontroll
Det är ett 
samarbete men 

försök låta var och en jobba 
ostört, utan att ni lägger er 
i varandras uppgifter för 
mycket. Utgå från att det är 
proffs du jobbar med, släpp 
kontrollbehovet om du vet 
med dig att du normalt sett 
tenderar att styra folk för 
mycket. 

samspel
Se jobbet med 
stylingen som ett 

samspel och häng med i hur 
fotografen fotar. Se stylingen 
utifrån kameralinsens 
perspektiv. Vad syns och 
vad syns inte på bild, vilka 
vinklar lämpar sig bäst och så 
vidare. Tankesättet lär du dig 
efterhand om du aktivt hänger 
med i fotografens jobb.

10 11

3 Praktiskt 3

att ta med 
En packlista som 
tydligt beskriver vad 

som ska tas med, och vem 
som tar med vad, samt ett 
körschema för vad och när 
olika saker ska göras. En 
verktygslåda med det som 
krävs för akuta lösningar, 
till exempel buntband och 

limpistol. Glöm inte lunch 
och energirikt mellanmål! Ha 
på dig tåliga och bekväma 
kläder och skor. 

eFFektivisera
Ska ni bygga upp 
flera olika stylingar så 

brukar det vara mest effektivt 
om en ny miljö blir uppbyggd 

parallellt medans fotografe-
ringen pågår. Tänk på att det 
bara ska vara snyggt på bild. 
En perfekt undersida på en 
brudbukett är överflödig om 
den inte ska fotas, till exempel. 
Första gångerna kan det vara 
svårt att se hur och var det går 
att tjäna in tid och material 
genom att fuska eller förenkla.  

7
8

9
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Hållbar utveckling och återbruk – moderna uttryck idag –  
var något som fanns naturligt hos handelsträdgårdarna med 

egen odling förr. Materialet som blev över från grönsaker,  
växter och binderier lades på kompost och nästa  
säsongs växter fick sin kraft och näring från dem.

TexT: MARiA GRAHN  FoTo: GUSTAFSoNS BLoMMoRS ARKiV

ustafsons blommor i 
Borlänge har funnits 
i tre generationers 
ägo, sedan 1901, 
och idag arbetar fort-
farande ägarinnan 
Birgitta Tunander, 
77 år. Hon föddes in 

i blomsterbranschen i familjeföretaget och 
utbildade sig till blomsterdekoratör i Östra 
Grevie binderiskola på 1960-talet för att 
senare ta över företaget då hennes far gick 
bort på 1970-talet.

När vi pratar kring hur planeringen och 
hur försäljningen av binderierna till kund 
gick till förr berättar Birgitta att det påver-
kade både ekonomin och nyttjandet av 

kompetensen hos personalen som jobbade i 
binderiet. 

– Katalogernas bilder tittade kunderna 
mest på för att se på och fascineras av olika 
kulörer på blommor förr i tiden. Själva 
komponeringen och urvalet av lämpliga 
blommor till binderiet var något som kun-
den överlät till oss som arbetade med det, 
berättar Birgitta.

– Vi sålde sällan ur några kataloger som 
kom. På den tiden fanns ju inte internet 
heller så kunderna var inte lika orienterade 
som idag. Det de visste var sådant de sett 
på en annan begravning de varit på eller 
någons bröllop. De hade kanske önskemål 
om en speciell kulör eller blomma men 
de sa oftast bara ”gör nåt vackert”, berät-

G

3generationer

PoRTRÄTT

Ute i den blomrika trädgården står Hildur Karlsson 1924. Observera blommorna på stam. 

1924
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ÄgAre: Familjen 
Tunander
ort: Borlänge
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tar Ingegerd Lundqvist, 70 år som arbetat 
länge. De förlitade sig mer på oss och att det 
skulle bli bäst så. 

hUr hamnade dU i blomster-
branschen För 50 år sedan?

– Ja du, det var ganska självklart och 
man sa så när jag var liten flicka – att hon 
den där Ingegerd, hon borde arbeta med 
blommor, för när jag var liten förstörde 
jag alla mina fina klänningar som mormor 
sydde. Jag var helt grön på framsidan för 
jag älskade ju blommor och plockade dem 
till buketter jämnt. När jag såg Gustafsons 
annons att de sökte personal slängde jag mig 
på cykeln dit och sökte, berättar Ingegerd 
från Björbo på sitt breda dalmål.

vad Fick dig att stanna kvar så 
länge?

– Det är kunderna. Jag älskar mina kun-
der. Jag tycker det är så härligt att de som 
jag sett sen de var bebisar när föräldrarna 
handlat här har ju vuxit upp nu och har 
egna små barn. Jag har haft lyckan att få 

följa stamkunder i flera generationer, så att 
säga. Jag har arbetat i 50 år och tänker då 
inte sluta än.

starkaste minnet Från åren i yrket
–Jo, ”siddu”, det var när vi fick en ny 

bröllopskatalog och precis då skulle jag och 
min man gifta oss. I den fanns en bukett 
med hängande vita orkidéer och liljekonval-
jer. Men jag var så ledsen att jag inte kunde 
ha den för att jag tyckte jag var för kort, 
knappt 160 cm. Jag nöjde mig med bara 
liljekonvaljerna och den blev så fin. Men 
bilden glömmer jag aldrig, säger Ingegerd 
och ler drömskt.

Berätta om något roligt, något ni skrattar 
åt än idag, ni som jobbat längst i butiken. 

”Förr kom saker packade  
i kartong på smartare sätt.  

Nu är det förpackning  
utanpå förpackning och  

man får massor av sopor.”

™

Fotografi från 1917 föreställande mor Anna till vänster, mannen i mitten okänd, till höger far Henrik med barnen Anna, Iris, Martin, Greta och Signe.

1917
PoRTRÄTT
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Swish är det nya enkla sättet att  
teckna en prenumeration

Skriv in numret i din Swish, beloppet och skriv 
namn, adress, postnr till den som skall ha tidningen.  

Sedan är prenumerationen igång. (Tänk på  
att den alltid startar ett nummer framåt)Så här gör du!

1. Skanna QR-koden,  
eller skriv in mottagarenr: 1230795302

2. Belopp: 299 kr (för 4 nr)

3. Meddelande: Karl Karlsson,  
Karlvägen 1, 11100 Karlstad

4. Tryck på betala

Klart!
Prenumerationen kommer bekvämt hem i  
brevlådan från nästkommande nummer.

Skanna  
QR-koden

Prenumerera på  
fiori magazine
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Ingegerd funderar en stund och börjar 
skratta stort när hon beskriver rosavbladaren 
som kom.

-Vi är några stycken som varit här länge. 
Vi skulle prova den stora maskinen som 
kom, en spännande grej på 1970-talet. Vi 
skulle blada av en bunt rosor och nån av 
oss. (Ingegerd plirar med ögonen och ser sig 
omkring nu) stoppade in nästan en hel bunt. 
Allt åkte rätt in och fastnade men så pass i 
alla fall att blomman på rosen hann ända 
fram. Bladen sprutade ut över hela golvet, 
som ett rosregn. 

Floristyrket har Förändrats
Bägge kvinnorna berättar om floristyrket, 
hur det ändrat sig från 1960-talet. 

– Hantverket med binderier skiljer sig 
enormt. Vi trådade och gaffelskaftade allt. 
Det var mycket mer småpill och fler moment 
då och tog mycket längre tid. Vi hade ju inte 
alla tekniska lösningar som man har idag, 
berättar Birgitta. 

– Mellan kunderna stod vi och gjorde 
massor av knippen av thuja och annat grönt 
som gaffelskaftades med tråd. De skulle de 
på binderiet klä de halmstommar med som 
vi också tillverkade själva. Halmen köptes av 
bonden, beskriver Ingegerd. Man samarbeta-
de mer lokalt.

all denna plast
Vi pratar om miljö och påverkan och 
kommer in på ämnet förpackningar och 
omslag till varor och växter som levereras 
och både Birgitta och Ingegerd ifrågasätter 
all denna plast. 

– Förr kom saker packade i kartong på 
smartare sätt. Nu är det förpackning utanpå 
förpackning och man får massor av sopor. 
Snittblommorna kommer inslagna plast de 
med. Förr kom de mer i papper och det gick 
minst lika bra. Plasten måste ju sen slängas 
och tar stor plats i container som ska bestäl-
las. Det blir dyrt för oss det med.

Birgittas berättar om sin farfar som star-
tade upp Gustafsons blomsterodlingar. De 
bodde i huset som än idag står på gården 

bakom drivhusen och butiken idag. Hus-
trun Anna och han drev företaget och alla 
generationer efter det har hjälpts åt. Än idag 
är femte generationen där och och arbetar 
då Birgittas barnbarn rycker in. 

UtFörde ni några andra tjänster 
eller sysslor?

– Min far var länsträdgårdsmästare och 
hade då som uppgift att sprida kunskap till 
”dalfolket” om äpplets fantastiska egenska-
per för hälsan med sina c-vitaminer. Därför 
odlade vi fram äppelträd här. Vi hade en 
liten filial inne i centrala Borlänge också 
där vi sålde grönsaker, snittblommor och 
andra växter, berättar Birgitta. Vi sålde också 
större partier till företag som skickades med 
bussgods.

egenskördade snittblommor
På väggarna är små vitsord målade här och 
där. Motiv med palmer och blomsterslingor 
pryder väggar och toaletter. I fikarummet 
hänger stora tavlor med gamla svartvita 
fotografier från den gamla tiden kvar. 

–Tänk, det var en annan tid när man 
skördade de snittblommor som skulle säljas 
i butiken och användas till binderierna. 
Luktärter, olika sorters violer och tagetes 
större än kaffefat, dahlior, gladioler. Vi hade 
så mycket fint där ute på åkrarna. Sen på 
vintern och framåt så var det bland annat 
tulpaner, liljekonvaljer och amaryllis på lök 
som skulle säljas. 

källsorterande återbrUk
Året runt skördade de olika växter. På 
åkrarnas kompostkullar växte jättestora 
pumpor. Det hängde gurkor och vindruvor 
från taken. 

Känslan från handelsträdgården utan-
för Borlänge har lämnat intryck hos mig, 
en eftertanke att det nya miljötänket var 
något naturligt förr. Man tog hand om det 
man skapade på bästa sätt och återanvände 
det som blev över. En slags källsorterande 
återbruk. 

Trädgårdsmästaren Albrektsson i ”gurkhuset” cirka 1915, här odlades grönsaker och blommor.

1915PoRTRÄTT
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@CBLOMSTERGROSSISTEN
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Observera att förändringar i  
mässhallarnas utformning  
kan skilja sig från denna karta.
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Notiser

Att driva UF-företag ger 
dig möjlighet att göra 
verklighet av en idé, att 
göra något som du verk-
ligen vill och som du tror 
på. Har du inte världens 
bästa idé så kommer du 
garanterat lära dig väldigt 
mycket och även växa 
som människa.

Ett UF-företag består 
vanligtvis av tre till fem 
medlemmar och drivs 
inom ett eller flera ämnen 
eller kurser på alla gym-
nasieprogram. Under året 
som UF-företagare kan 
du delta i olika aktiviteter 
som regionala utbild-
ningsdagar, tävlingar och 
mässor.

starta
För att kunna starta ert 
UF-företag måste ni 
registrera er själva och 
företaget genom organisa-
tionen Ung Företagsam-
het (OBS registret stängs 

1 december).

driva
Under driva-fasen ska ni 
sälja er produkt, pre-
sentera företaget i olika 
sammanhang och delta 
i mässor. Det är också 
nu som ni kan stöta på 
motstånd och upptäcka 
att ni kanske inte är 
överens om allt. Det hör 
till och är en viktig och 
värdefull erfarenhet.

avveckla
När ni avvecklar ert 
UF-företag ska ni sälja 
slut på era varor, få in 
pengar, betala skulder 
och göra årsredovis-
ningen. När ni har hållit 
bolagsstämma är ni klara 
med ert UF-företag och 
går sedan med i nätverket 
UF alumni.

Frågor? kontakta Ung 
Företagsamhet i din region.

– Vill du starta UF-företag? –

Västkustens 
inredningsmässa

fackmässan på för alla i inrednings-, present-, cafe- och 
blomsterbranschen - Nu dubbelt så stor!

www.trendoform.se

Fackmässa endast öppen 
för butiker och företag
söndag 11 aug  9.30-18
måndag 12 aug  9.30-18
tisdag 13 aug 9.30-16
Välkomna till Åbymässan i Mölndal söder om Göteborg.

Registrera 
dig & ditt företag 

på trendoform.se 
och få fri entré

Avslutas ditt företags e-post 
med hotmail.com, gmail.com 
eller liknande? 

Nära 60 procent av 
svenskarna upplever det som 
oseriöst, omodernt och opå-
litligt, visar en undersökning 
som webbhotellet Loopia 
genomförde under 2017. Att 
många företag inte har en 
e-postadress som innehåller 
företagets domännamn kan 
bero på att man inte vet hur 
enkelt det faktiskt är, och 

hur högt det värderas hos 
potentiella kunder. Det är 
ett enkelt och billigt sätt att 
bidra till större trovärdighet!

– Fixa snyggare e-postadress –

1. Registrera ett domän-
namn till företaget, som 
förslagsvis överensstäm-
mer med företagsnamnet 
för lättare igenkänning.

2. Beställ e-posttjänster 
eller webbhotell hos 
valfri leverantör och skapa 
e-postadresser i stil med:  
förnamn.efternamn@

dittdomännamn.se eller 
info@dittdomännamn.se

3. Valfritt: Välj att vidare 
befodra mail från en 
e-postadress till en annan. 
På så vis hamnar alla 
inkomna mail i samma 
inkorg och underlättar 
e-posthanteringen. 

Skapa en professionell  
e-postadress till företaget

@
Guide:  
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allmän inFormation:
Typ av arbete: Blomsterkrona
Svårighetsgrad: Svår
Tidsåtgång: Mellan 2-4 timmar
Budget: Stor

blomstermaterial
Eustoma ’Rosita Pink’, Rosen David Austin 
’Juliet’, Cymbidium ’Dark Sapphire’, Rosen 
Spray ’Liberty Queen’.

övriga material
Band, ståltråd täckt av floratejp och ståltråd.

beskrivning
•	 Förbered alla blommor, snitta stjälkarna 

och ta bort bladen.
•	 Nästa steg består av att vira en 1 mm 

tunn ståltråd runt blommans stjälk,  
så de två ändarna sticker ut längst ner.

•	 Sedan tejpas den tjockare ståltråden i 

floratejp och som eventuellt täcks av 
blomstermaterial.

•	 Kvistrosorna viras samman med ståltråd 
och floratejp i små buketter, så de blir 
lättare att arbeta med senare.

•	 Gör två girlanger och fäst dem tillsam-
mans i mitten så att formen av en krona 
skapas.

Installationer för att bäras på huvudet är det 
som Timo Bolte gör allra bäst. Här får du lära 
dig hur han bygger upp en blomsterkrona med 
enkla steg. Ett arbete med mycket karaktär som 
framhäver färgerna och formerna. Vill du ha  
en mer detaljerad beskrivning besök länken  
genom qr-koden på sidan 40.

Florist: TiMo BoLTE  
FotograF: FLooS, THE cRAFTER’S SEcRET

Historisk Blomsterkrona
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Mässor ni hittar oss  
på under hösten:

 
Trend & Form Åbymässan

Göteborg 11-13 augusti
 

Formex
Stockholm 20-23 augusti C09:28

 
Elmia Garden

Jönköping 24-26 september

@gusdesign            @gusdesign

mer om:
Receptet: https://floos.org/en/
floral-recipe/frida-kahlo
Mer om floristen: https://floos.org/
en/master-florist/timo-bolte

historia
Det är inget nytt att göra en blomsterkrona, 
redan Cleopatra på sin tid välkomnade Caesar 
och hans soldater med en krans av rosor.  
Med denna krona skapar vi något modernt 
med inspiration ur det förflutna.

vem är jeanette? 
 – Från Ungern. Har två pojkar, André  
20 år och Noel 17 år, är särbo, bor på landet 
i nyproducerad etagelägenhet.

vad inspirerar dig? 
 – Naturen, fotografier och andra florister.

ditt bästa tips till någon som  
vill öppna butik? 
 – Jobba först i andra butiker, lär dig 
räkna, ta betalt och var dig själv.

vad hittar du på när du inte jobbar? 
 – Jag bakar, läser böcker, träffar vänner, 
åker gärna på små utflykter och mediterar.

vilken branschrelaterad fråga  
skulle du vilja driva? 

 – Att visa att hantverket och utbildningen 
är viktig.

vem har betytt mest för  
din utveckling som florist? 
 – Min mamma och moster som tyvärr 
inte finns längre, min familj, släkt och  
vänner som alltid uppmuntrar mig.

vad skulle vara ett drömuppdrag? 
 – Att få pynta Vita Huset i Washington. 

vad svara du en kund som säger  
att ”snittblommor är onödiga,  
de bara dör om ett par dagar”?
 – Underbart är kort. Ombyte förnöjer. 
Det är charmen med snittblommor. Då kan 
man slänga dem utan dåligt samvete och sen 
köpa nya!

Jeanette Rendik

Vi vill lära känna fler florister inom branschen. Sedan 2013 
har en florist fått svara på frågor i varje nummeroch sedan 
skickat tråden vidare till en valfri branschkollega.Skicka vidare

NAmN: Jeanette Rendik 
bor: Västra Ingelstad
ArbetAr: Driver butiken Madame Fleur i Höllviken

oM JEANETTE

charlieshouse.net | www.therapie.se  
info@charlieshouse.net | 0417-303 69

För vinterns alla 
fikastunder

40   fiori magazine
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i tips från coachen tar vi upp frågeställningar som berör dig som småföre-
tagare. Det kan vara allt från skattefrågor och personalfrågor till frågor om 
upphovsrätt och hur du formulerar den perfekta företagspresentationen.coachen

Tips från

gör det tydligt att  
dU är sponsrad
När du tar emot pengar och 
marknadsför ett företag i 
dina kanaler måste du enligt 
marknadsföringslagen tydligt 

visa att det är en annons eller sponsrat 
inlägg. Det ska inte gå att missa, så nämn 
det först av allt. Det gäller dock inte vid 
publicering av pressmeddelanden.

ta betalt i pengar
Det är vanligt att företag er-
bjuder produkter mot att de 
får synas i dina kanaler. Men 
med Skatteverkets nya regler 
kring Influencers är detta 

en ren förlust för dig, då du måste betala 30 
procent i inkomstskatt på varje produkt du 
tar emot. Dessutom, om företagen vänjer sig 
vid att det går bra att skänka ut produkter 
sätts en standard i branschen som tillåter 
gratis reklam. Det blir då långsiktigt svårare 
att ta betalt för tjänster. 

hUr tar jag betalt
Influencers of Sweden 
rekommenderar en minimier-
sättning på 2 000 kronor för 
ett samarbete.  Räkna ut hur 
lång tid det tar att producera 

inlägget för kunden, multiplicera sedan 
antalet timmar med den timersättning du 
tar. Räckvidden på dina inlägg påverkar 
såklart hur stor ersättning du kan ta, men 
glöm inte att du jobbat för den räckvidden.

vem äger bilderna
Tänk på att du äger 
rättigheterna till dina bilder. 
Det är alltså inte okej att din 
samarbetspartner använder 
dina bilder i sitt flöde om 

ni inte kommit överens om det på förhand. 
Därför är det bra att bestämma hur ni vill 
göra när kontraktet skrivs, och arbeta in det 
i kostnaden. Det kan till exempel vara okej 
att de används en viss tidsperiod eller i bara 
en sorts kanal. 

Tänk på att du som influencer är skyldig – av etiska skäl, men också rättsliga – att alltid  
vara tydlig när ett inlägg är sponsrat. Bloggare som inte tar detta på allvar riskerar inte  
bara att behöva betala vite, utan också att förlora sin trovärdighet, vilket i längden  
skadar hela branschen. 

Sponsrade inlägg  
Vad är det som gäller?
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4 Fakta
VAd Är eN iNFlUeNCer 
•	 influencers fungerar som ett slags 

ambassadörer för företag. De använder 
bloggar och olika sociala medier för att 
nå en specifik målgrupp med budskap 
om företagets tjänster och produkter.  

•	 många influencers har en räckvidd 
som kan jämföras med en tidning och 
det anses vara ett effektivare sätt nå 
företagets målgrupp än via traditionell 
reklam. 

•	 influencern tar betalt utifrån den trafik 
som dras till bloggen och de sociala 
mediekanalerna. Betalningen sker mot 
faktura eller genom löneutbetalning.

Fack- uttryck

För vår yrkeskårs status är det viktigt 
att utrycka sig med samma uttryck 
och termer. Vi har alla ett gemen- 
samt ansvar att vårda språket. ordlista

bUkett
Bukett är sammansatta material 
med ett eller flera bindställen 
av bast eller liknande band. 
Buketten skall kunna lyftas ur 
och i vas eller underlag, utan 
att falla isär eller mista formen. 
Det ska vara en dominans av 
stjälkar genom bindstället, 
under vilket stjälkarna ska vara 
så gott som jämnlånga.

dekoration
Arbetet är stucket med en do-
minans av stjälkar i stickmassa, 
vilket används som ett tekniskt 
hjälpmedel. Med stickmassa 
menas en fast massa som till 
exempel lera, blomsterskum, 
mossa, torvmull eller liknande 
som eventuellt kan hålla vatten 
till stjälkarna som sitter fast i 
stickmassan.

arrangemang
Ett arbetet som inte kan 
definieras som en bukett eller 
dekoration. Det kan vara en 
blandning av dessa två eller 
något helt annat.

konstrUktion
En sammansättning av grenar, 
ståltråd eller liknande som 
fungerar som en teknisk lös-
ning för ett arbete. Till exempel 
stickmassa för dekoration eller 
rede för bukett.

krans
Är ett runt eller ovalt arbete 
som enligt traditionen är 

symbol för evighet, med ingen 
början eller slut. Kan utföras i 
många olika tekniker.

begravningsbUkett
Se definition bukett. Ämnad 
till begravning och ofta gjort så 
den kan ligga på golvet.

begravnings- 
dekoration
Görs i stickmassa, här tillåts 
trådning om det behövs. Se 
definition dekoration.

brUdbUkett
Se definition bukett, men det 
tillåts att använda hjälpmedel 
såsom blomstertråd och 
floratejp.

blomsterarbete till 
brUd “Fri teknik”
Här kan det göras ett 
blomstersmycke, brudbukett, 
arrangemang, väska, krona, 
kjol, muff eller vad du nu kan 
tänka dig. Arbetet begränsas av 
funktion, estetik och att den 
teknik som väljs fungerar.

blomstersmycke
Smycke gjort av blomster-
material till ett bestämt 
användningsområde. Här tillåts 
blomstertråd, ståltråd och tejp.

samplantering
Ett arbete där fler plantor 
planteras tillsammans och har 
fått de nödvändigaste förutsätt-
ningar för att klara ändamålet.

blomster
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returadress:  
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Von Möllersgatan 1
302 33 Halmstad

mazzo är förmedlingstjänsten som  
gör det enklare för dig att beställa 

blommor. Med tre steg – stil, färgskala 
och prisklass – väljer du och floristen 

skapar sedan en unik bukett  
efter dina önskelmål.
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