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En hållbar näringspåse
En hållbar näringspåse som är bra för miljön och 
snittblommorna. Påsen består av 100% kompos-
teringsbar material som betyder att näringspåsen 
bryts ner lika snabbt som en banan eller apelsin. 

NYHET! 

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@chrysal.se eller besök  
www.chrysal.se
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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:



ag startade eget när jag 
var 22 år. Perfekt ålder 
skulle jag säga. Jag 
var självklart för ung 
och naiv, men såhär 
i efterhand kan jag 

känna att det var min styrka. När 
folk snackade om hur svårt det var 
att starta eget så förstod jag inte på 
riktigt vad de menade. Jag minns 
hur jag tänkte, ”Det handlar om att 
fylla i en blankett på skatteverket, 
hur svårt kan det vara?!” Det tog 
många år innan polletten trillade ner, att det handlar om helt 
andra grejer. Bolån, amorteringar och familjeliv. Till mitt försvar 
så är jag uppvuxen med gnosjöandan – det har aldrig varit en stor 
grej att starta företag. 

Jag kan sakna den naiva och orädda Madeleine som inte såg 
riskerna, bara möjligheterna. Det sägs att konsekvenstänket 
kommer något tidigare för tjejer, men jag var garanterat sen in i 
den fasen och det är jag glad för. Nu kan jag ofta komma på mig 
själv att funderar över hur jag, Madeleine 23 år, skulle ha tänkt. 
Svaret är alltid att sluta tänka, bara kör. Det är lättare sagt än gjort, 
men jag anstränger mig. 

Drömmer du om att starta eget så gör det tidigt. Du har så mycket 
att vinna på att göra det innan tankarna på villa, Volvo och barn 
kommer. Många säger att man måste ha erfarenhet, men insikten 
i att du kommer behöva ta hjälp är ännu viktigare. Jag själv har 
alltid haft mentorer. Kloka personer utanför familjen som jag har 
kunnat rådfråga och bolla med. 

Nu har jag ingen uttalad mentor, men jag har mina kunder. De 
är alla fantastiska och ställer upp när jag ringer och behöver bolla 
något. Ibland handlar mina grubblerier om er florister. Hur sjut-
ton tänker ni?! Ni är inte alltid lätta att förstå sig på. I våras blev 
jag matt över hur många som hoppade på trenden med färgade 
blommor. Det gjorde ni medan resten av samhället diskuterade 
klimatfrågor. Jag lyfte luren i frustration, tills jag kände att det var 
tillräckligt många som sa samma sak: ”Lugn Madeleine, det är en 
fluga som kommer försvinna när folk fattar att kvaliteten är kass”. 
Mina kunder är kloka och rutinerade, de känner er florister och 
även den här gången hade de rätt.

Väl mött,
Madeleine

Lugn, det är en fluga
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AS INDIVIDUAL AS YOU ARE

roseswithnames.com
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1

Utvalt

Enkel jul. Julen 2019 tar vi  
steget tillbaka till  
det naturliga.

1. Stjärna Watt & Veke. 2. Vas Serax  
3. Tomtar Åsas Tomtebod 4. Marmorfat 
Olsson & Jensen 5. Bok The Monocle  
Guide to Good Business 6. Ljus Ester & 
Erik 7. Pappersrosett Madam Stoltz  
8. Bukett Interflora Gullvivan i Stockholm

2

5

6

7



Här hittar du det bredaste 
utbudet inom säsongsanpassad dekor 
och skyltning, liksom fl oristmaterial, 

snittblommor och trädgårdsdekorationer.

Vi ser fram emot att träffa dig! 
christmasworld.messefrankfurt.com

mattias.dahlquist@sweden.messefrankfurt.com
Tel. +46 7 90 79 68 94

Seasonal Decoration at its best
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Marie Johansson har gjort internationell floristkarriär  
i 15 år med världen som sin arbetsfält. 

TEXT & FOTO: MINNA MERCKE SCHMIDT 

fter många kämpiga 
år med anorexia 
blev arbetsträningen 
i en blomsteraffär 
startpunkten för 
Marie Johanssons 
internationella 
floristkarriär. Idag 

jobbar hon som frilans i Sydney, och anlitas 
flitigt av stadens främsta blomsteraffärer 
och florister. På vägen dit har hon jobbat 
i London, New York och på Bermuda. 
Floristlivet har varit delvis tufft, men med 
rätt portion mod, talang och envishet har 
hon skapat sig en tillvaro med drömjobbet 
där både kändisbröllop och filmjobb ingår. 
På köpet har hon fått ett nätverk av kära 
vänner och kollegor världen över. 

– Jag hade inte kunnat ana vad som vän-
tade mig här ute, jag är så tacksam för att 
fått göra detta. 

Familjen planerar att flytta hem till  
Sverige i höst. 

– Jag haft fått mitt äventyr, nu vill jag ge 
min familj ett mer ordnat och tryggare liv, 
berättar den eftertraktade floriststjärnan.

BESEGRADE ANOREXIAN
Marie utstrålar välmående, lycka och 
säkerhet. Annat var det när hon som 
tonåring försökte gömma sin utmärglade 
kropp och överleva från en dag till annan. 

I ett litet samhälle Fredriksdal i utkanten 
av Nässjö var det svårt att dölja en synlig 
sjukdom som anorexia. Marie var 14 år när 
hon insjuknade, men först när hon kom till 
behandling vid Uppsala universitetssjukhus 
som 20-åring kom vändpunkten. 

– Det var så bra att byta till större ort. 
Min fantastiska psykolog Sven Holmgren 
(numera pensionerad) tvingade mig att leva 
vanligt. Gå ut och ta en öl, sa han. Att så 
radikalt byta miljö behöva klara mig själv 
hjälpte mig att lämna anorexian bakom mig.

ARBETSTRÄNINGEN GAV MOD
Arbetsträningen i en blomsteraffär väckte 
min kärlek till blommor till liv igen. Som 
liten fyllde jag hela huset med blommor, 
fanns inget bättre än att göra buketter 
och smycka i barndomshemmet. Under 
arbetsträningen bestämde hon sig att utbilda 
sig till florist. 

– Helt plötsligt var allt klart, jag skul-
le läsa till florist ju, jag hade alltid älskat 
blommor och mådde som bäst när jag fick 
omge mig med allt det doftande och vackra, 
berättar Marie.

UT I VÄRLDEN
Drömmen att uppleva världen hade också 
fått stå tillbaka under sjukdomsåren. Men 
nu med floristdiplom i handen väcktes även 
den drömmen till liv igen. Marie sökte och 

E

Världen
arbetsfältsom

PORTRÄTT
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fick ett stipendium via sin skola Haga- 
gymnasiet i Norrköping. Med de pengarna 
vågade hon ge sig ut och bestämde att 
prova lyckan i London.  Väl på sin första 
arbetsplats kunde Marie konstatera att deras 
stil var lite väl gammaldags för henne, och 
hon sökte raskt vidare. 

– Ute i världen är det vanligt att de vill att 
du visar hur du binder en bukett på plats. 
Visa fina bilder visst, men hur lång tid du 
tagit på dig att göra buketten, det berättar 
inte bilden. Vill du ut i världen, öva, öva 
och öva så du blir säker och snabb i att 
binda, det är den bästa meriten, råder Marie. 

– I dag kanske är ett instakonto ett bra 
visitkort, men absolut inte avgörande. Att 
modigt gå in i en butik och presentera sig på 
ett trevligt sätt, och att göra ett bra jobb, är 
fortfarande det viktigaste. 

FRÅN PRAKTIKANT TILL BUTIKSCHEF
I London blev, numera avlidne, Jane Packer 
hennes nya arbetsgivare och henne tackar 
Marie för mycket. 

– Det var oerhört tufft men lärorikt. 
Fixar du inte jobbet finns det alltid någon 

som kan ta över. Du är inte oersättlig. Men 
tricket är att göra sig nästan oersättlig. Visa 
kunskap, initiativförmåga, beslutsamhet, 
men samtidigt ödmjukhet och vänlighet, 
för i England och på många andra ställen i 
världen är det chefen som bestämmer, med 
hela handen, där tas det inga demokratis-
ka beslut. Samtidigt är det viktigt att veta 
sina egna gränser, låt inte andra trampa på 
dig, uppmanar Marie som avancerade till 
butikschef under sina år i London

JOBB ÅT NICOLE KIDMAN 
Från London flyttade Marie till New York 
för att fortfarande jobba för Jane Packer. 
Siktet hade hon dock inställt för Australien, 
och via en australiensisk kollega hittade hon 
boende och flög vidare till Sydney på vinst 
och förlust. Idag har Marie jobbat i Sydney 
över tio år och gjort allt från standardbu-
ketter till miljonbröllop. Hon har jobbat för 
kunder som Nicole Kidman, Cate Blanchett, 
och är oerhört glad för alla sina erfarenheter. 

– Den erfarenheten som man får av att 
göra allt mellan himmel och jord är ovärder-
lig. Hoppas så att jag en vacker dag får vara 
med och dekorera till Nobelmiddagen, det 
hade varit fantastiskt, drömmer Marie!  

– För övrigt är det samma regler gäller här 
i Australien berättar hon. Anställningstrygg-
het finns knappt, du avgör själv hur din 
karriär blir. Kontakter är nog det viktigaste, 
även viktigare än extrem begåvning. Uthål-
lighet och bra arbetsmoral är kvalitet som 
fungerar alltid, sammanfattar den numera 
erfarna floristen.

Till höst flyttar Marie hem till Sverige med 
sin man och deras tre barn. 

– Jag vill ge min familj den trygghet som 
jag själv upplevde som barn, med förskola, 
skola och småstadspuls. Jag har haft mitt 
äventyr ute i världen och ser fram emot nya 
utmaningar hemma i Sverige. 

Den erfarenheten som man får 
av att göra allt mellan himmel 
och jord är ovärderlig. Hoppas 

så att jag en vacker dag får 
vara med och dekorera till 

Nobelmiddagen.



Öva på att göra buketter när någon 
ser på, var förberedd att motivera dina 
materialval, på det språket som pratas i 
landet du befinner dig i.

Gå runt och leta rätt på ställen du gillar,  
gå sedan in och helt enkelt presentera  
dig och förklara att du söker jobb. 

Förbered dig mentalt till en tuff start 
som en nykomling. 

Var nyfiken och knyt kontakter.

Var den anställda och arbetskamrat 
du själv skulle vilja ha - men var inte 
blåögd, då blir du snabbt utnyttjad. 

Arbetsgivaren tänker på sitt företag först 
och främst – du ska tänka på dig själv 
först och främst, du har inget fack att 
vända dig till. Uppsägningstid brukar 
inte existera. Fråga alltid dock efter ett 
skriftligt anställnings- 
avtal för säkerhets skull och läs det noga.

Om du ska till Australien – mest jobb  
finns i september, oktober och november  
då bröllopssäsongen kommer igång där. 

Gå med i olika grupper på Facebook, 
och var aktiv på sociala medier. De flesta 
frågorna blir besvarade och du hittar 
nya kontakter (skribentens anmärkning: 
Marie svarade när jag letade efter 
florister som jobbade i Sydney).

Maries tips
till dig som drömmer om  
att jobba utomlands

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

VÄLKOMNA  
till vårt nya showroom!
Vi visar våren 2020.

Boka  
ditt besök!
Vi håller öppet 

oktober &  
november
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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

Grönare  tankar

a

a a
a

Klimatsmarta  
pensionspengar

Skänk bort mat

Fynda matvaror

Fickan

Vårda verktyg

Krukmakaren är 
gjord av björk

Visste du att dina pengar sparade i premie-
pensionssystemet (PPM) ofta finansierar 
klimatskadliga verksamheter? #Klimatbytet 
(klimatbytet.se) vill sätta fokus på de 1300 
miljarder som finns i ppm-fonder och se till att 
dessa används på ett mer klimatsmart sätt.

Tidningspapper viras runt stampen 
och låses med dynan. Ställer du 
krukorna tätt så torkar de inte ut  
så snabbt. När plantan är tillräckligt  
stor planterar du hela krukan i jorden. 
Rötterna blir inte hämmade av 
tidningspappret utan fortsätter  
att växa. lillanabben.se

En annan smart sak du kan göra är att dela 
överbliven mat och hushållsprodukter med 
grannar och välgörenhetsorganisationer. 
Med appen Olio kan du snabbt ta en bild 
och berätta för omgivningen att du har mat 
att ge bort. Du kan även se sådant som 
andra vill bli av med i ditt närområde, och 
erbjuda dig att rädda maten.

Var rädd om dina verktyg och 
förvara dem i en smidig ficka.  
Du kan enkelt fästa fickan  
hällorna på dina byxorna.

Köp rejäla verktyg som du vårdar 
och kan använda under många 
år. En kniv eller sekatör tillverkad 
av hög kvalitet rengör du dagligen 
och slipar när de har blivit slöa. Kan 
du inte slipa själv så går det alltid 
lämna in dem hos en fackman.

• Med appen Karma kan du se restauranger 
som har mat som riskerar att slängas. Du 
kan direkt köpa maten i appen med 50 
procent rabatt. 

• Du kan också rädda mat som riskerar att 
bli avfall innan det når butik, på grund av 
överproduktion, säsongsvariationer eller 
kort datum. Via Matsmart.se kan du fynda 
varor med 20-90 procents rabatt, samti-
digt som du bidrar till en bättre miljö.

aa



Notiser

Regeringen föreslår att 
summan som den som 
startar ett aktiebolag 
behöver gå in med i 
bolaget ska sänkas från 
50 000 till 25 000 kronor. 

Förslaget kommer troligen 
att gå igenom då det stöds 
av en majoritet av riksdags-
partierna. Det börjar gälla 
från och med den 1 januari 
2020.

1. Kontakta Bolagsverket, 
via telefon eller e-post.

2. Gör en polisanmälan 
och skicka en kopia till 
Bolagsverket.

3. Anmäl de riktiga uppgif-
terna i Bolagsverkets 
e-tjänst verksamt.se.

4. Meddela banken, andra 
kreditgivare och lever- 
antörer om att det inte 
har skett någon ändring 
i företaget.

5. Besök verksamt.se och 
Bolagsverket.se där finns 
fler tips.

• Fika till anställda. Fika 
räknas som en skattefri 
personalförmån och bok-
förs på konto 7699 Övri-
ga personalkostnader. En 
liten extra ansträngning 
som ger mycket i moral.

• Enskild firma. På en-
skild firma får du inte 
bokföra detta som en 
personalförmån, då du 
inte räknas som anställd 
i din egen enskilda 
firma. Samma gäller för 
delägare i handelsbolag 
och kommanditbolag. 

Inköp av fika bokförs 
i det här fallet som ett 
eget uttag på konto 2013 
Egna uttag.

• Fika med kunder. Fika 
med en kund räknas som 
extern representation. 
Då behöver du underlag 
med namn på deltagar-
na och vilket företag de 
kommer ifrån. 

– Billigare starta aktiebolag –

– Om företaget kapas –

– Så bokför du fika –
Sverige är fikans förlovade land och många arbetsgivare 
bjuder gärna på fika. Men hur bokförs fika?

AB 

Företag inom vår bransch har varit förskonade från kap- 
ningar. Det kan ändå vara klokt att lägga detta på minnet 
till den dagen du fattar misstanke att någon registrerat 
ändringar i ditt företag. Agera snabbt:

With care
for beauty and

professional
design
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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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Flowers 
      Crafts

I den moderna trädgården 
planteras ett romantiskt 
växtval med grönsaker 
vackert kombinerat.

De organiska formerna inspi-
rerar, mönster och föremål 

hämtar former från växtriket. 
Keramiken är som material 

väldigt hett just nu, vi ser det 
både på det dukade bordet 

och på fönsterbrädan.

– ORGANISKT –

I vårt ständigt uppkopplade samhälle behöver 
vi landa i det jordnära. Naturen är ledordet inför 
kommande säsong. Den handgjorda känslan 
syns på många typer av produkter både på  
interiörsidan men också i våra trädgårdar.

ELMIA GARDEN 2020

&

TRENDER

FOTO: AFFARI & LINDFORM
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Människor formar affärsvärlden.  
 Ambiente bidrar med struktur. Ta  
del av den internationella sektorns  
 fantastiska bredd inom design och  
trender, ett enormt produktsortiment  
inom alla områden och stor expertis  
inom högaktuella teman.

Information och biljetter:  
ambiente.messefrankfurt.com
Tel. +46 7 90 79 68 94 
mattias.dahlquist@ 
sweden.messefrankfurt.com

7/2 —— 11/2

– MATERIAL – 
Sandsten, svärtat trä, 
bloomsburymönster

linnetyg, krossad  
sammet, patinerad brons, 
återvunnet tegel och matt 

keramik.

– TRÄD & VÄXTER –
Gammeldags rosor, 

Krolliljor, Kungsängsliljor, 
Rädisor, Iris, Nemesia, 

Kornettblomma, torkade 
blommor, Begonia och 

Akantus.
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landetButiken på

INSPIRATION

FLORIST & FOTO: BUTIK BOTANIK
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3 EN JULKLASSIKER 3

Julens inspirationsbilder kommer från Hanna 
Björklund som driver Butik Botanik, en riktig 
liten pärla i Flisby på småländska höglandet. 
Butiken har på bara några år blivit ett välbe-
sökt utflyktsmål. Men det är inte bara butiken 
som lockar kunder utan också de mängder 
av små och stora arrangemang som anordnas.  
Allt från loppisar till den årliga julmarknaden. 

Inför varje jul förbereder Hanna julgranar som 
binds på en cementfot (se sidan 20). Granarna 
känns bekanta för de flesta i branschen och 
vi vågar säga att Hanna var först ut med 
tillverkningen. Det som från början bara var 
en tanke om något kul och nytt att sätta vid 
dörren är idag en riktig julklassiker i många 
svenska hem. 
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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.

JULENS SMAKER
Årets vintersmaker hittar du på finsmakeriet.se
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LjusDoft-

För att vara en bra säljare krävs det att du har kunskapen  
kring vad det är du säljer och har förmågan att  

förmedla informationen till dina kunder.   

TEXT: MADELEINE HARALDSSON 

dag har många blomsterbutiker 
doftljus i sitt sortimentet och 
för att reda ut begreppen man 
behöver ha koll på har vi tagit 
hjälp av Leine Månsson.  
Hon har lång erfarenhet i 
branschen genom familjeföreta-

get House of Månsson. 
– Paraffinvax som ofta används vid 

tillverkningen av kvalitetsdoftljus är en 
restprodukt och utvinns inte enbart för att 
tillverka doftljus. 

Leine förklarar vidare att hon vill slå hål 
på myten att paraffinvax skulle vara negativt 
både för människor och miljön. Högraffine-
rade paraffinvax är inte farlig utan den har 
genomgått en reningsprocess till 99 procent 
och klassas som ”food graded”. Det innebär 
att det är samma slags vax som används 

inom livsmedelsindustrin, vaxet som är runt 
osten är ett exempel. 

 Ljus som är tillverkade i Europa eller 
USA är hårdare reglerade kring tillverkning-
en än ljus som är tillverkade i Kina. Det är 
därför viktigt att du som inköpare ställer 
frågor till dina leverantörer för att veta vad 
det är för kvalitet på produkterna du säljer. 

 
BÄSTA TIPSEN 
Leine ger sina bästa tips på vad man bör 
tänka på när man tänder doftljus. Var alltid 
noga med att klippa veken innan ljuset 
tänds. Gör du det så undviker man den lilla 
bollen av förkolnad veke och risken minskar 
att ljuset sotar.

 
LÅT INTE LJUSET BRINNA FÖR LÄNGE
För att få ut maximal brinntid från sitt 

doftljus ska man låta ljuset brinna till  
den översta delen av vaxet har smält ända  
ut i kanten. 

Släcker man ljuset innan vaxet har smält 
hela vägen är risken att ljuset brinner som 
ett hål rakt ner, så kallad ”tunneling” och det 
blir kvar en massa vax på kanterna och du 
får inte ut rätt antal brinntimmar.

Tänk på att tiden beror på hur stort ljuset 
är och hur många vekar ljuset har. Ett tips 
är att inte låta ljuset brinna för länge, släck 
efter några timmar, klipp veken och tänd 
igen när det har svalnat. 

Leine påminner om en viktig detalj som 
man lätt kan glömma. 

– Om du är osäker på ditt doftljus så kika 
på piktogrammet/symbolerna under ljuset, 
där finns klara instruktioner.

I

MATERIALKUNSKAP



Var gick du din floristutbildning?
– Jenny Strandh, Malmö.

Beskriv din stil som florist
– Får jag välja föredrar jag en kombina-

tion av dekorativ och transparent stil.

Hur kopplar du av
 – Träning, naturen, familjen och vänner, 
god mat och dryck, resor och bra musik.

Råd till en person som precis avslutat 
sin floristutbildning

– Börja som anställd i en butik med flera 
florister. Var noggrann, lyhörd, engagerad, 
ha ett gott humör och våga fråga och ta till 
dig kritik, det är den som gör oss bättre.

Beskriv dig själv som arbetsgivare
– Jag är petig, rak, närvarande och kan 

ibland uppfattas som hård och förväntar mig 
att personalen ska jobba efter mottot:  
Kunskap – att kunna ta hand om blommor, 
växter, alla typer av kunder och kassa.  
Kvalitet – bibehålla vår goda kvalitet med 
god blomstervård – inget slarv med snit-
tytor, skitiga vaser, snustorra växter och 
rörig butik med skitiga golv.  
Kärlek – kärleken till yrket, att binda, planta 
och så vidare. När personalen jobbar efter 
dessa finner jag ingen anledning att styra och 
ställa i onödan.

Vem vill du skicka vidare till?
– Fia Hårdh på Greenroom Blommor  

& Inredning i Norrköping.

Helena Kolhäger

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: Helena Kolhäger
BOR: Skurup
ARBETAR: Driver Blomsterbutiken Gardeco med  
Annika Ylinen och en annan firma med två 
varumärken på den svenska marknaden -SILK-KA, 
sidenblommor och DutZ collection, munblåst glas.

OM HELENA

•

•

•

•

WWW.BLOMSTERGROSSISTEN.NU – 033-444 999  
Följ oss på Instagram

1000  
TACK

till alla kunder som besökte  
oss på vårt jubileum!

Vi önskar alla läsare  
en fin höst och vinter

SÖNDAGEN 
10 NOVEMBER 
KL 9-15 

Vi välkomnar våra kunder att kicka igång 
julen tillsammans med oss!

Massor av fi na varor, bra erbjudanden, 
god mat och fl oristisk inspiration av Heidi 

Mikkonen och Elin Jacobsson.

Anmäl er till info@arnesblommor.se

Julmingel!
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Florist 
i konstforum
Utan större erfarenhet och kunskap vågade Tova  
hoppa på möjligheten att visa upp en blomster- 
installation i ett konstsammanhang. Det möjlig- 
gjordes genom ett stipendium från Malmö stad. 

ova Alves Ekström 
gick floristpro-
grammet på Hvilan 
gymnasium och 
tog studenten 
2017. Sedan första 
året på gymnasiet 
har hon arbetat i 

blomsterbutik med start på Art of Flowers i 
Malmö. Idag jobbar hon på blomsterbutiken 
Flowerhouse i Lund.

STÖRRE PROJEKT
Tova pratade med en vän om hur hon 
saknade möjligheten från skolan att skapa 
större installationer. Även om hon älskar 
det dagliga arbetet i butik så saknas den 
kreativa friheten. Hennes vän berättade då 
om Malmö stads stipendium KulturKraft 
och föreslog att hon skulle söka det. För att 
kunna söka stipendiet ska du vara bosatt 
i Malmö, vara mellan 18-30 år och du ska 
genomföra projektet som privatperson. 
Du kan välja att söka 10 000 eller 20 000 
kronor, och du ska skicka in planerings 

skisser och en budget. Pengarna ska enbart 
gå till material för projektet och inte till 
arvode för arbetet. Tova fick sätta sig ner 
och skissa upp en idé och kontaktade 
potentiella utställningsplatser.

– Jag kände att jag jag hade något annor-
lunda att bidra med till Malmös kulturscen. 
Det var en omställning för mig att behöva 
tänka budget, det behövde vi aldrig göra i 
skolan när vi gjorde liknande projekt. Det 
var även svårt att planera arbetet i förväg, då 
jag brukar låta kreativiteten flöda utan ett 
tydligt mål, förklarar Tova.

INSPIRATION
Hon visste att hon ville göra något vegetativt 
och återskapa en liten skogsmiljö, men sen 
även ha en kontrast med mer dekorativa 
snittblommor. 

– Jag försökte samla inspiration överallt 
och fastnade till slut för var en gammal 
rostig kittel i gjutjärn i mina föräldrars träd-
gård, som blev utgångspunkten i installatio-
nen, berättar Tova.

Mycket av hennes inspirationen kommer 

från åren inom scoutrörelsen, där det ofta la-
gades mat över öppen eld. Tova byggde upp 
en konstruktion med slanor från sin gamla 
scoutgård. Med hjälp av knopar montera-
des en klassisk trefot, stabil nog att klara 
tyngden av både kitteln och blommorna. 
Känslan hon ville återskapa var en eldstad i 
en skogsglänta som återtagits av naturen. 

LOKAL OCH MATERIAL
Installationen visades upp under Malmös 
stora konstevent Gallerinatten. Tillsammans 
med andra konstnärer ställde hon ut på 
mötesplatsen MittMöllan på Möllevången.

Allt material, förutom snittblommorna, 
plockades utomhus, allt som tilltalade fick 
följa med. Tova fick sedan stor hjälp av sina 
kollegor på Flower House när hon skulle 
beställa snittblommorna.

– Jag har ingen erfarenhet av att beställa 
snittblommor, vilket gjorde det svårt när jag 
bara visste vilken färgskala jag ville ha. Att 
beräkna mängden blommor var inte heller 
enkelt, men då utställningen bara varade en 
dag behövde vi inte tänka på hållbarheten.

T

TEXT: MADELEINE HARALDSSON  FOTO: PRIVAT

UNG & DRIFTIG
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RESPEKT FÖR FLORISTER
Tova berättar att hon kan tänka sig att söka 
stipendium även i framtiden. 

– Efter det här projektet har jag en enorm 
respekt för alla florister som genomför större 
projekt, allt från bröllop till stora event. Nu 
vet jag att det krävs ett stort planeringsarbe-
te, berättar Tova.

Det här var första gången hon utförde 
ett större projekt och har fått erfarenheter 
hon kan ta med sig till nästa gång. En av 
de viktigaste lärdomarna hon tar med sig är 
att tänka mer på helheten kring miljön där 
installationen ska visas upp.  

– Till nästa gång måste jag ha mer genom-
tänkta tekniska lösningar. Grundplattan som 
installationen byggdes på var till exempel 
bara fem centimeter från att gå igenom dör-
rarna till galleriet, förklarar Tova. 

Avslutningsvis kan Tova konstatera att 
hon borde ha byggt upp och testat kon-
struktionen innan skarpt läge: 

– Det hade garanterat gjort att jag hade 
sovit bättre dagen innan utställningen. 

Kringle Candle® · Country Candle™ · The Laundress · Stoneglow · Ashleigh & 
Burwood · Serene House · Mathilde M® · Fariboles · Notes · Esteban ·  Vana

www.houseofmansson.com  ·  +46 35 370 88  ·   info@houseofmansson.com

Västkustens 
inredningsmässa

fackmässan på för alla i inrednings-, present-, cafe- och 
blomsterbranschen - Nu ännu större!

www.trendoform.se

Fackmässa endast öppen 
för butiker och företag
måndag 6 jan  9.30-18
tisdag 7 jan   9.30-18
onsdag 8 jan 9.30-16
Välkomna till Åbymässan i Mölndal söder om Göteborg.

Registrera 
dig & ditt företag 

på trendoform.se 
och få fri entré
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KorkenFLORIST: COL·LECTIU PARAL·LEL  

FOTOGRAF: FLOOS, THE CRAFTER’S SECRET
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Kollektivet Paral·lel är en grupp av sex vänner som har en sak gemensamt,  
de är blomsterhandlare. De gillar att träffas, äta middag och pratar om allt 
mellan himmel och jord. Det är också då idéerna till framtida projekt föds.

ALLMÄN INFORMATION:
Typ av arbete: Blomsterobjekt
Svårighetsgrad: Medium 
Tidsåtgång: Mellan 2-4 timmar
Budget: Liten

BLOMSTER- OCH VÄXTMATERIAL:
Sedum sp., Crassula sp., Echeveria sp.

ÖVRIGA MATERIAL:
Torrt blomsterskum, ram i metall, smältlim, 
svetsad stomme, kork och tandpetare.

TILLVERKNING AV STOMMEN
1. Svetsad stomme, torrt blomsterskum, 

kork, smältlim och hönsnät.
2. Fortsätt täcka metallstrukturen med 

hönsnät och fäst det med buntband.
3. Försök att vara noggrann så fungerar 

stormen du skapar bättre.
4. Skala ner korkarna så de blir likt spån. 

Följ ett oregelbundet mönster med 
korkspånet för att skapa ett enhetligt 
utseende.

5. Fäst korkspånet på stommen med smältlim.

1

3 4 5

2

FLORIST: COL·LECTIU PARAL·LEL  

FOTOGRAF: FLOOS, THE CRAFTER’S SECRET

Här presenterar kollektivet en kork av enorma proportioner med ett område av växter. 
Hur de går till väga med tekniska detaljer förklarar vi, steg för steg i detta recept.
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2

1

3

4 5

MER OM:
Receptet: https://floos.org/en/ 
floral-recipe/cork
Mer om floristen: https://floos.org/en/ 
master-florist/collectiu-floristes-parallel

MONTERING AV VÄXTERNA
1. Olika växtmaterial som ska 

fästas i blomsterskummet.
2. Fäst ett urval av Crassula 

plantor i blomsterskummet. Du 
kan använda tandpetare eller 
ståltråd för att enklare fästa 
dem. 

3. Mixa olika Crassula för att 
skapa intressanta färger och 
texturer. Gruppera de olika 
plantorna runt om cirkeln.

4. De färdiga resultatet.
5. De sex medlemmarna i Paral·lel 

är frilansande blomsterhand-
lare: Jukka Heinonen, Montse 
Nadal, Satsa Morató, Dani 
Costa, Núria Cantí och Foix 
Cervera.



post@gusdesign.se  |  0500-433310  |  gusdesign.se
@gusdesign            @gusdesign

Trend & Form
Göteborg,  
6-8 januari

Formex
Stockholm,  

14-17 januari

Se vårens nyheter!  
Träffa oss på mässorna i januari

Nyligen presenterade Handelns eget Metoo-upprop 
#Obekvämarbetstid sin rapport. Initiativtagarna kräver 
flera åtgärder, bland annat att: 

– Porta de som trakasserar –

Swish vid prenumeration av fiori
I förra numret av fiori magazine smög det sig en ett fel- 
aktigt Swish-nummer i vår prenumerationsannons.  
Vi ber om ursäkt för detta, felet är åtgärdat och de berörda 
har underrättats. Rätt nummer är 1230795302.

Fel namn
På förra numrets inspirationssidor skrevs makeupartisten  
ut som Jonna Svärd, rätt namn ska vara Joanna Svärd.  
Redaktionen ber så klart om ursäkt för detta. 

– Rättelser –

• Butiker ska kunna porta 
hotfulla och trakasseran-
de personer.

• Sexuella trakasserier är  
en arbetsmiljöfråga och  
bör likställas med olycks-
fall på arbetsplatsen.

• Lagstiftningen bör ses 
över för att kunna ställa 

arbetsgivare till svars 
för brister i den sociala 
arbetsmiljön.

• Arbetsgivarens åtgärds- 
och utredningsskyldighet 
måste gälla också 
trakasserier utförda av 
tredje part eller kund.

Notiser

Är du den vi söker?
Vi söker en ny medarbetare till vårt team som servar 
våra kunder i vår cash i Årsta, Stockholm. 

Våra kunder är professionella florister som värdesätter 
vår kunskap om branschen. Vi ser gärna att du som  
söker har erfarenhet av att driva blomsterbutik eller som 
anställd florist. Tjänsten är på heltid och kräver körkort.

Är du intresserad?  
Kontakta Joakim Rosengren,  
jocke@flowertrading.se

Flowertrading är en modern blomstergrossist som verkar  
i Stockholm och har vår cash i Trädgårdshallen Årsta.  
Vår styrka och er trygghet kommer av att vi är ett  
utbildat gäng med blomsterhandlarbakgrund.

Flowertrading Sthlm AB  
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Vi får dagligen ett fantastiskt gensvar med mängder av bilder. Vi är tacksamma att ni är 
så många som är engagerade och vill dela med er av inspiration till kollegor, inte bara i 
Sverige, utan från jordens alla hörn. Ett urval av bilderna publiceras i fiori magazine.fioribilden

@arsta_blomsterhandel@floradecoras

@blomliw

@tildasblommor

@froken_nylund

@majorstuenblomster
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Hashtagga era bilder på Instagram  
med #fioribilden #fioribrollop  

eller #fiorikransen.

@blommigatider

@vanerblommor

@astrantia_pentrale

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

Årets julte
är här!

blomster

florahallen.se | florahallen@telia.com  | Grundat 1905 
08-556 700 20 | Trädgårdshallen Årsta

Vi älskar

Allt för den  
krävande  
floristen2



Returadress:  
fiori magazine 
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.

>  >  > 


