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Ledaren
Välkommen!

T

iden går fort
när man har
roligt. Det är
snart åtta år
sedan drog
vi igång fiori
med målet att bli en grym
inspirationskälla för Sveriges
florister. Vi har ständigt
utmanat oss själva och under
hösten bestämde vi oss för att
ta ett stort steg.
Detta steg är att från och med
detta numret kommer vi ge ut
två olika utgåvor av tidningen,
en till branschen och en till
konsumenter.
Vi ser det som en ofantlig
möjlighet att visa upp vårt
hantverk för en bredare
publik. Precis som kockarna
inte behöver oroa sig när de
lägger ut ett recept behöver
inte heller floristerna oroa
sig. Det kommer alltid finnas
de som vågar testa en mustig
lammgryta eller att själv binda
en krans. Jag tillhör de som
inspireras av att kolla i en
receptbok, men ofta stannar
vid en tanke då det helst ska
lagas av någon annan.
Den norska floristen Finn Schjøll berättade för mig att när
han har riktigt stora bröllop brukar han försöka få brudgummen att binda brudbuketten. Som florist har jag inte ens
tänkt tanken, men när han förklarade hur han tänkte så gillar
jag idén och det lockar mig lite. Jag som florist får ta ett steg
tillbaka, och varsamt handleda en person som får chansen
att ge en fantastisk kärleksgåva. Det är såklart inte alla som
betalar för arbetskostnaden att ha en florist stående bredvid
sig, men den som gör det kommer nog aldrig ångra sig.
Vi ser fram emot att lära känna er, våra nya läsare, och att
guida er genom vår blomstrande värld. Vem vet, vi lyckas
kanske fånga några som tar steget att bli florist.
Väl mött
Madeleine Haraldsson, chefredaktör

0% Fat
0% Salt
0% Sugar
100% LOVE
Roses with names – i naturens levande färger
och med beskrivande namn som romantiska
Belle Rose, kärleksfulla Madam Red eller
underbara Athena.
Etiketten med rosens namn hjälper dig hitta
den rätta, för varje ögonblick
och varje känsla.
En säker kärleksförklaring.
Finns där blommor säljs.
www.roseswithnames.com
Skönhet, hållbarhet, etik och miljö.

AS INDIVIDUAL AS YOU ARE

Nr 1/2020

Ekostick

Hant ve rk

Nyheter

Konstruktion
med grenar
Du behöver:

Långa färska grenar
Ståltråd (svart)
Fat
Gör så här:

Surra ihop långa färska grenar.
För att enklare få en fin form
kan du bygga
konstruktionen runt en hink.
Grenkonstruktionen fäster du
med spoltråden runt fatet.
Stick i blommor och tänk
på att inte täcka den fina
grenkonstruktionen mer än
nödvändigt.
Tänk på att grenarna
krymper när de torkar, så
dra åt spoltråden ordentligt.
En bonus för kunden är att
konstruktionen kan användas
vid fler tillfällen.

Ecostick är fioris benämning för mer miljövänliga
val av tekniker som ersätter blomsterskum.

H

eidi Mikkonen är ett välkänt
ansikte i branschen som under
många år lyft miljöaspekter
kring att minska på användningen av blomsterskum/
stickmassa. På följande sidor vill hon inspirera
oss att använda mer miljövänliga alternativ

med konstruktioner som går att återanvända.
De främjar inte bara miljön, utan även vårt
hantverk.
Heidi understryker vikten i att höja den
tekniska nivån i vardagen som florist, det främjar
vårt yrke och är nödvändigt för att vi ska kunna
konkurrera med dagligvaruhandeln.

TexT: Heidi Mikkonen
FOTO: Minna Mercke
ScHMidt, aManda
lennartSSon
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fioris nya kostym
och större upplaga – 7 900 ex.

V

älkommen att ta del av fiori
magazines nya kostym! Vi
utgår från att de som läser vår
tidning har ett gemensamt
intresse för blommor. Men du
är kanske en glad amatör, som njuter av att
besöka fina välskötta blomsterbutiker, då
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är du en ny målgrupp för oss. Välkommen,
känn dig som hemma i vår blomstrande
värld. fiori magazine har tidigare varit en
branschtidning, där vi på redaktionen byggt
upp en inspirationskälla tillsammans med
alla yrkesskickliga florister. Tidningen ges
ut fyra gånger om året, men genom sociala

medier så har vi mer eller mindre daglig
kontakt med våra läsare. För dig som inte
redan följer oss på Instagram så hittar du oss
under användarnamnet @fiorimagazine.
Vill du sälja fiori magazine i din butik.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer
info@fiorimagazine.se
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In spi ra t ion

Bebisar &
blommor
Florist & Foto: Haslien Fotografene
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3

Inspiration 3

Till norska fotografen Marion Haslien kommer nyfödda, barn,
brudpar och gravida för en blomstrande fotografering.
I samarbete med en lokal blomsterbutik erbjuder hon
och hennes kollegor stylade fotograferingar.

fiori magazine 9

Bland de största i Norge

Haslien Fotografene är bland de största
i Norge på gravidfotografering och
kunder kommer från hela landet för att bli
fotograferade. Många av de gravida kvinnor
som fotograferas kommer även tillbaka
med sina nyfödda bebisar och vill få dem
fotograferade.
Haslien arbetar främst med snittblommor,
som återanvänds till flera fotograferingar.
Ibland används konstgjorda blommor, men
Marion föredrar levande material.
Kunderna med i processen

Idag är det främst vid fotograferingar av
gravida kvinnor och barn som blommor
används.
De som blir fotograferade får även vara
delaktiga i processen genom att önska specifika blommor eller färger. Haslien Fotografene är dock noga med att informera om att
blommor är säsongsbaserade.

Färgmätaren är ansluten till en app i telefonen och ger en exakt
färgkod av färgen på väggen.

14 dagar gammal modell

Vill kunden ha det karaktäristiska nyfödda
utseendet rekommenderas att fotograferingen görs inom 14 dagar efter födseln. Det
riktigt små bebisarna kan läggas i positioner
som man bara kan göra med nyfödda.

Hårband i väggfärgens nyans.

Marion Haslien driven norska Haslien Fotografene.
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Textilier i väggfärgens nyans väljs ut.

En gammal ram målas i mörkblå.

Gör någon glad med
C H O K LAD
www.klarasgodapresenter.se

Den lilla flickan poserar glatt framför kameran.

Presenten för alla tillfällen!

Bästa merförsäljningsvaran
Bilden skrivs ut på en fotoskrivare och monteras i ramen. Det färdiga resultatet.

Trend & Form

(6-8 jan i Göteborg)

Formex A 02:30

(14-17 jan)

Porträtt

Ramins
väg till floristyrket

Text: Madeleine Haraldsson Foto: Korsbacken Blommor & Design

Ramin Khaled är en ung, målmedveten tjej uppvuxen i Syrien som
kom till Sverige 2015. Idag bor hon med sin man i Simrishamn
och håller på att lära sig allt som har med floristyrket att göra.

R

amin började på SFI
efter bara ett par
månader i Sverige.
Utbildningen låg under
Talenterna, ett privat
företag som arbetar
med utbildningar för
personer som ska komma in i det svenska
samhället genom att lära sig språket. Hennes
lärare på SFI ställde frågan vad hon helst
vill jobba med framöver och då svarade
Ramin att hon väldigt gärna ville jobba i en
blomsterbutik. Det var efter det samtalet
som bollen sattes i rullning.

Överenskommelsen

Tina som tillsammans med sin make Marco
driver ‘Korsbacken Blommor och design’
berättar om hur de en dag fick ett samtal
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från Talenterna.
– Jag var från början skeptisk, eftersom
det innebär mycket jobb och engagemang
med en praktikant. En praktikant från
Talenterna skulle dessutom innebära att personen inte kan flytande svenska. Vi bestämde oss för att ge det en chans, det finns alltid
enklare arbeten som vi skulle kunna få hjälp
med. En månads praktik var överenskommelsen, förklarar Tina.
Perfekt spiral

Tina var imponerad över Ramins driv
och engagemang redan från första dagen.
Språket blev aldrig ett problem, hon började
bara med enklare arbetsuppgifter som att
städa och snitta blommor. Ranim visade sig
snabbt vara väldigt effektiv och noggrann.
Ramin städade och röjde upp ordentligt

”Jag drömmer om att bli läkare
eller något inom medicin.
Jag älskar att behandla
människor. Jag ser att det finns
en gemensam nämnare mellan
medicin och blommor. Mediciner behandlar kroppen och
blommor behandlar själen.”

bakom kulisserna i butiken, något som vi inte alltid hinner
med under stressiga dagar med mycket kunder, säger Tina.
Allt som Ramin tog sig för utfördes grundligt, men
snabbt och effektivt. När Tina visade henne hur man
binder buketter så satte hon spiralen perfekt efter ett par
försök.
– Det märktes tydligt att Ramin hade känsla för yrket,
berättar Tina.
Tankarna på Ramin

När månaden av praktik hade passerat så var Tina och
Marco fast beslutna att de ville ha kvar Ramin. Men då
deras butik bara varit igång ett år så var förutsättningen
för att kunna behålla Ramin att de inledningsvis behövde
få någon form av bidrag. Tina berättar att när Ramins
praktik närmade sig slutet så var hon själv gravid i nionde
månaden.
Innan jag gick hem på föräldraledighet så försökte jag
kontakta arbetsförmedlingen om ett bidrag, men det var
omöjligt att bli kopplade till någon som kunde hjälpa oss.
Jag fick barn och tiden flög iväg men jag kunde inte släppa
tankarna på Ramin, berättar Tina.
Nystartsbidrag

OM Ramin
Namn: Ranim Khaled
Ålder: 24 år
Bor: Simrishamn
Arbetar: Korsbacken Blommor & Design
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Efter drygt två månader hade Tina kommit ur bebisbubblan och fick uppbackning från Talenterna för att kunna
anställa Ramin på 50 procent. Med hjälp av en ny handläggare fick de också snabbt fram ett beslut om nystartsbidrag
från Arbetsförmedlingen. Idag jobbar Ramin tre dagar i
veckan och hjälper till med det mesta i butiken. Hon har
till och med börjat testa på att stå i kassan lite.
Vi har kommit överens om att så fort hennes svenska har
utvecklats lite mer så ska hon få stå mer i kassan. Ramin
iakttar hur vi gör och hon får ibland testa att expediera våra
stammisar. Hon tycker det är väldigt roligt att stå i kassan,
så det är en väldigt bra motivationshöjare till att lära sig

Västkustens
inrednings6-8 januari, Göteborg/Åby
mässa
Fackmässa för inredningsbranschen
Trend & Form är västra och södra Sveriges egen fackmässa för inrednings-, presentoch blomsterbranschen! Ett alternativ till Formex för möten som skapar handel,
kontakter och inspirerar människor i branschen.
Vi välkomnar er till de nya lokalerna på Åby i Mölndal, söder om Göteborg.

fackmässan på för alla i inrednings-,
Fri
present-, cafeochentré
blomsterbranschen
Registrera dig på trendoform.se

Nu ännu större!
och få fri entré!

språket, berättar Tina med ett stort leende.
Nyckeln till att Ramin har kommit in så bra i sin nya roll
tror hon beror på flera saker. Tina berättar hur hon iakttar
kollegornas beteende mot kunderna och hon försöker göra
likadant.
– Jag lär mig snabbt nya saker och har koll på vad jag ska
göra om någon bara har visat mig hur, förklarar Ramin.

Inbjudan av:

trendoform.se

IDAR

I samarbete med

Kärleksfull arbetsgivare

Ramin trivs väldigt bra i butiken, hon tycker att hennes
kollegor är snälla och de har väldigt roligt tillsammans.
Något som hon tror är viktigt för att känna sig bekväm.
– Arbetsgivaren måste vara kärleksfull om man ska
kunna ta emot en person som mig som kommit ny till Sverige. Vi som får en så här fin chans till att komma in i det
svenska samhället måste bevisa att vi är värda att få jobbet,
säger Ramin.
Ramin får en sista fråga som handlar om vad hon har för
drömmar inför framtiden. Hennes svar visar på ett djup
och en förståelse på vad vårt yrket verkligen handlar om.
– Jag drömmer om att bli läkare eller något inom medicin. Jag älskar att behandla människor. Jag ser att det finns
en gemensam nämnare mellan medicin och blommor.
Mediciner behandlar kroppen och blommor behandlar
själen.
Ramin väntar fortfarande på besked från Migrationsverket om hon är berättigad att stanna och få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. Hennes man är svensk
medborgare.
– Det är såklart nervöst och jobbigt att inte veta. Hon har
inte fått några besked sedan Maj 2018, förklarar Tina.
Ramin studerar de dagar hon inte arbetar i butiken och
hennes man har också arbete. Tina och Marco ser långsiktigt på Ramin och hoppas att Migrationsverket snart kommer med ett positivt besked så de får behålla sin duktiga
kollega.

Registrera
dig & ditt företag
Fackmässa endast

på trendoform.se
och få fri entré

Fackmässa för inredningsbranschen

öppen6-8
för januari,
butiker och
företag
Göteborg/Åby
måndag
6är jan
9.30-18
Trend & Form
västra och södra Sveriges
egen fackmässa för inrednings-, presentoch blomsterbranschen! Ett alternativ till Formex för möten som skapar handel,
kontakter
och
inspirerar
människor
i branschen.
tisdag 7 jan
9.30-18
Vi välkomnar er till de nya lokalerna på Åby i Mölndal, söder om Göteborg.
onsdag 8 jan
9.30-16

Fri entré

Välkomna till Åbymässan i Mölndal söder om Göteborg.

Registrera dig på trendoform.se
och få fri entré!

Inbjudan av:

IDAR

trendoform.se

www.trendoform.se I samarbete med

Förläng vaslivet med
FLOWER BOOST

1

2

3
2 cm

Använd en ren vas.

Häll påsens innehåll i
vasen och fyll på med
kallt kranvatten.

Ta bort bladen längst ner
på stjälken och gör ett
snitt på 2-5cm.

För mer tips och inspiration besök oss på www.chrysal.com/sv eller
följ oss på Instagram @chrysalnordics

Floristernas branschsidor

Buisness

Miljösmart

Tipsa oss!

Har du tips på vad vi som florister kan göra
för att minska vår miljö- och klimatpåverkan,
maila oss på info@flowerdeluxe.se

Grönare tankar
Dripp dropp

Mikrofibertrasa

Mikrofibertrasor består av tunna fibrer
som drar år sig smuts och fukt vilket
gör att man kan städa de flesta ytor
utan rengöringsmedel, och få ett
bättre resultat. De finns både som
handtrasor och för golvbruk.

a

1. Låt dem ligga i varmvatten.
2. Innan du försöker dra av etiketten,
värm den med en tändare
3. Om limmet inte släpper med vatten,
testa att gnugga med matolja eller
annat fett

En kran som står och droppar
gör av med 25 liter vatten per
dygn, och är strålen bred som
en tändsticka kan det bli hela
800 liter. Byt packning för att
stoppa droppandet.

a

a

Tre miljövänliga sätt
att få bort etiketter
från krukor och vaser

a

Sortera omslagspappret

Omslagspapper är en stor bov i
miljöpåverkan, då det oftast
sorteras och slängs fel. Återanvänd
det som går, och släng inte resten
bland tidningarna, det hör hemma
i förpackningssorteringen.

Släng inte vitnad choklad

Efter ett tag kan mjölk- och mörk choklad
få en vit yta, det betyder inte att chokladen
blivit dålig. Orsaken är att fettet i chokladen
kommit ut till ytan vilket oftast inte påverkar
smaken. Redan i produktionen kan chokladen vitna och var tionde pralin kasseras i
fabrikerna helt i onödan.

a

a

Alla plastprodukter ska vara stämplade med en siffra som talar om vad
för plast den är gjord av, bland annat för att underlätta återvinningen.
Siffran visar även om den innehåller ämnen som kan vara skadliga,
vilket är viktigt i samband med mat. Skalan går från ett upp till sju, där
sju kan vara gjord av olika sorters plast. Undvik produkter märkta tre,
sex och sju.

7 – Övrigt/Blandat/PC
Produkter märkta nummer sju kan
bestå av andra plaster, sammansatta plaster eller polykarbonat.
6 – PS (polystyren)
Produkter märkta 6 består av poly- Det senare innehåller Bisfenol A6.

ÖPPET HUS
I ÄSKATORP 3-5 JANUARI

TREND & FORM
6-8 JANUARI

FORMEX

14-17 JANUARI
MONTER
C03:20

VÄSTANVINDEN

styren och kan vara impregnerad
med flamskyddsmedel eller läcka
styren, som är hormonstörande
och möjligen cancerframkallande.

De äldre glödlamporna ersätts
successivt av LED-lampor. De är upp
till tio gånger mer energieffektiva och
innehåller heller inte kvicksilver som lågenergilampor av lysrörstyp.

vastanvinden.se

3 – PVC, V (polyvinylklorid)
Produkter märkta 3 består av polyvinylklorid och innehåller det hormonstörande ämnet Bisfenol A
samt ftalater. Dessa ska inte
användas för länge och definitivt
inte het-tas upp, särskilt inte med
fet mat.

a

Undvik farliga plaster

LED-lampor.

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

Besök oss på:
Formex, Stockholm
14-17/1, monter C11:30
Oslo Design Fair
22-24/1, monter E03:19

Business

Coachen
Tips från

I tips från coachen tar vi upp frågeställningar som berör dig som småföretagare. Det kan vara allt från skattefrågor och personalfrågor till frågor om
upphovsrätt och hur du formulerar den perfekta företagspresentationen.

Kunden kan ha fel
Alla som arbetar i butik vet att det finns fantastiska kunder som
är alltid är glada och positiva. Kunder som är negativa, arga
och irriterade över irrelevanta saker är däremot inte så roliga.
Men hur hanterar man missnöjda kunder som höjer rösten
och blir riktigt otrevliga?
Policys att luta sig emot

Om butiken inte har en policy för hur ni
som företag ska hantera kunder så är det
något som ni borde ta tag i. En målsättning
för personalen, tydliga nyckelord att luta
sig tillbaka mot, och ett stabilt arbetslag
underlättar för alla. Det är lika viktigt att
upprätta förhållanden som gör kunderna
nöjda, som är det att upprätta förhållanden
som stöttar de anställda med att hantera
besvärliga kunder.
Frihet att lösa situationen

Ett av de viktigaste verktygen du kan
ge dina anställda är självförtroende.
Självsäkerhet och självförtroende kommer
från väl utförda uppgifter på egen hand.
Det innebär att om personalen får lov
att hantera påfrestande kunder och lösa
situationen från början till slut, så växer de
i sina roller som butiksbiträden. Då vågar
de i efterhand ta tag i allt mer ansvarsfulla
situationer.
Strategier att använda

som ”Jag uppskattar inte ditt språk eller
din ton” kan få kunden att tänka efter en
extra gång. Det är viktigt att vara trevlig
och bemötande, men det innebär inte
att kunden har rätt att hota eller
trakassera dig eller annan personal.

Tips

för att hantera
jobbiga kunder

1. Agera efter kundens känslor:
Märks det att kunderna är irriterade på
långa köer så kan du förklara att det är
mer personal på väg (om det är det).
Eller säg att du arbetar så snabbt du
kan och uppskattar att de väntar, eller
bara bekräfta irritationen genom att
hålla med och/eller hänvisa till att du
ska ta upp problemet med din chef.

Det finns många strategier att använda
gentemot jobbiga kunder. Lyssna, var
glad och trevlig, bekräfta kunden och
deras problem, kompensera eller var bara
övertrevlig! Ddet kan få kunden så paff att
den glömmer klaga.

2. Var lyhörd gentemot kunden:
Lyssna på vad de säger och bekräfta
deras känslor. Var intresserad och låt
dem alltid prata till punkt, ibland
behöver de bara få uttrycka sin
irritation.

Men det är också viktigt att våga stå på sig.
Kunden har inte alltid rätt, framförallt har
de inte rätt att svära eller kasta glåpord på
dig eller dina kollegor. En enkel mening

3. Hjälp kunden lösa problemen:
Genom att sälja in positiva alternativ

till problemet så kan du dels lyckas
vända situationen, och dels stärka ditt
självförtroende. Är kunden missnöjd
med en vara och vill reklamera den
kan du erbjuda ett bättre alternativ,
eller kompensera med en överraskning.
4. Gör det lilla extra: En missnöjd
kund förväntar sig oftast inte någon
typ av kompensation för exempelvis
den reklamerade varan, men genom
att skicka med en liten present som
plåster på såren får du automatiskt en
nöjdare och gladare kund.
5. Viktigast är dock
att du står på dig.

Business

Skicka vidare

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.

Fia Hårdh
Berätta, vem är Fia?

– En värmlandstös som blev östgöte när
kärleken kom in i bilden under min tid på
Blomsterskolan. 55 åring med hus, sambo
och labben Morris.
Vad är det du brinner för och som
gör att du jobbar som florist?

– Mitt hjärta klappar för min mysiga 15
åriga butik i Gamla Stan här i Norrköping.
Hur jobbar ni med miljötänk
och hållbarhet?

Det gör det lätt för kunden att både se och
känna in blomstren.
Beskriv din personliga stil som florist?

– Min fantastiska tjej, Tesatösa som jag
kallar henne, beskriver mig som både klassisk och busig i stilen.
Om man ska ge dig en bukett, hur
ska man tänka i valet av färger
och blommor?

– Jag älskar hortensia, gräs och gerbera i
orange med mörkt öga.

– Vi källsorterar och har bara en lagerkyl.
Bara en lagerkyl?

Vad gör du för att koppla
av och ladda batterierna?

– Vi förvarar våra vaser där över natten
och har dem framme i butik under dagen.

– Umgås med sambon. Skogspromenader
med Morris. Resor.

OM Fia
Namn: Fia Hårdh
Bor: Norrköping
Arbete: Green Room Blommor & Inredning

Norrköping

Formex 14-17 januari
monter C09:30
Öppet Hus i Fågelsång
9-10 februari

www.vkvividi.se
vkvividi
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Här hittar ni
våra vänner
1	Affari
A21:20, A22:20
2 Sköna ting
A23:30
3 Västanvinden
C03:20
4	Eldgarden
C03:27
5	Ensi
C08:31
6 VK Vividi
C09:30
7	A lot
C11:30
8 Cards by Jojo
C12:10
9 Wikholm form
C12:21
10 Klaras Goda Presenter
A02:30
Observera att förändringar i
mässhallarnas utformning
kan skilja sig från denna karta.
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Vår 2020
I blått och cerise

Fjäder,
A lot Decoration

Classic Blue är årets färg 2020.
Pantones Classic Blue är en tidlös
och lugn blå nyans som andas
elegans och enkelhet.

Kalender,
Bookbinders
design

Kula, Västanvinden

Kruka, Ensi

Mobilskal,
Ideal of
Sweden
Blommor,
Pärlhyasint – muskari.
Riddarsporre – delfinium.
Ranunkel – ranunculus.

Karaff, Orrefors.

Kruka, VK Vividi
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Ekostick

Hant ve rk
Ecostick är fioris benämning för mer miljövänliga
val av tekniker som ersätter blomsterskum.

H

eidi Mikkonen är ett välkänt
ansikte i branschen som under
många år lyft miljöaspekter
kring att minska på användningen av blomsterskum/
stickmassa. På följande sidor vill hon inspirera
oss att använda mer miljövänliga alternativ
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med konstruktioner som går att återanvända.
De främjar inte bara miljön, utan även vårt
hantverk.
Heidi understryker vikten i att höja den
tekniska nivån i vardagen som florist, det främjar
vårt yrke och är nödvändigt för att vi ska kunna
konkurrera med dagligvaruhandeln.

Text: Heidi Mikkonen
FOTO: Minna Mercke
Schmidt, aMANDA
lennartsson

Konstruktion
med grenar
Du behöver:

Långa färska grenar
Ståltråd (svart)
Fat
Gör så här:

Surra ihop långa färska grenar.
För att enklare få en fin form
kan du bygga
konstruktionen runt en hink.
Grenkonstruktionen fäster du
med spoltråden runt fatet.
Stick i blommor och tänk
på att inte täcka den fina
grenkonstruktionen mer än
nödvändigt.
Tänk på att grenarna
krymper när de torkar, så
dra åt spoltråden ordentligt.
En bonus för kunden är att
konstruktionen kan användas
vid fler tillfällen.
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Hant ve rk

Vasstrut
Du behöver:

Gravvas i nedbrytbart
material.
En bit torkad solrosstjälk
Varmlim
Torkat material
Pappersklädd spoltråd
Gör så här:

Klä in vasen med torkat
material (Heidi plockade sitt
i vägdiket) genom att att du
håller vasen som du gör när
du binder en bukett.
Fäst materialet med hjälp av
pappersklädd spoltråd.
För att vasen ska stå stadigt
använd en bit torkad solrosstjälk. Stick i gravvasens pinne
i solrosstjälken som är porös.
Fixera allt med lite varmlim.

Tips!

Gravvasen och fatet är
tillverkat av nedbrytningsbart
material och kommer från
Nordiqs Bioserie.
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Välkommen
att besöka oss
på mässorna
i januari!
TRENDSET

München 5-7/1
A1:D21

NORDSTIL

Hamburg 11-13/1
A1.0.C75

FORMEX

Stockholm 14-17/1
C12:21

MAISON & OBJET
Paris 17-21/1
5B C33:D34

OSLO DESIGN FAIR
Oslo 22-24/1
E02-05

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

Hant ve rk

Konstruktion med torkad frukt
Du behöver:

Torkade frukter.
Spoltråd
Nedbrytbar “bioskål”
18-tråd
Gör så här:

Borra 6 hål i skålen.
Fläta samman de torkade frukterna
med 18-tråd.
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Forma konstruktionen med frukterna
runt fatet och fäst alltsammans i
hålen som du borrat i skålen. Stick
blommorna emellan frukterna.
Det här är ett arbete som ser mer
avancerat ut än vad det egentligen är.
Det går snabbt att surra ihop om man
har förberett hålen i fatet.

#nofloralfoam

U

nder de senaste åren har det
byggts upp något som kan kallas
en folkrörelse på sociala medier
under hashtagen #nofloralfoam.
Hashtaggen startades i Australien
och har spridits över hela världen. Budskapet
handlar om att få en mer hållbar bransch
genom att minska på blomsterskum, som under
många decennier har använts till att arrangera
blommor. Skummet skadar dock både miljön och
människor. Microplasterna kommer in i kroppen
vid hantering av materialet och sköljs även ut i
avloppen.
Under 2019 startades Sustainable Floristry,
där man fångat upp drivkraften och engagerat
florister över hela världen. Målsättningen är att
uppmuntra till förändring i branschen och öka
medvetenheten både hos florister och konsumenter när det gäller miljöfrågor och framförallt
försöka arbeta bort blomsterskumet. För mer
information se sustainablefloristry.org

Populär blomstöd till klassiska Aalto-vasen som
finns i tusentals svenska hem. Perfekt present
tillsammans med en bukett blommor.

blomsterverkstad.com

Resa

Systrarna

Dahlia
Text: Madeleine Haraldsson

Om du besöker blomsteraktionerna i Alsmmer så ta chansen
att besöka en riktig pärla, ett stycke kulturhistoria som har
bevarats. Tuinbouwmuseum drivs främst av ideella krafter,
där växtsorter som annars skulle varit utdöda bevaras.

O

mrådet ägdes från
början av två systrar
som drev en dahlia
odling. De levde och
arbetade tillsammans
och skaffade aldrig
några familjer, och
kallades i folkmun för systrarna Dahlia.
När de gick bort i slutet på sjuttiotalet
fanns det ingen som kunde ta över odlingen,
så marken och växthusen donerades istället
till kommunen. Under många år bidrog
kommunen med pengar för att verksamheten skulle kunna fortsätta. Men för ett
antal år sedan beslutades det att odlingarna,
som drevs av frivilliga volontärer, inte längre
skulle få statliga bidrag.

Guida besökarna

Det uppstod ett vägval, där man antingen
måste lägga ner allt, eller våga satsa på att
utöka för att få inkomster som kunde bära
de fasta utgifterna. De landade i att satsa på
ett café, men för att kunna komma igång så
krävdes det investeringar för renoveringar
och inventarier. För att projektet skulle
komma i hamn valde ett antal företagare
från branschen i Aalsmeer att gå in och
sponsra med en okänd summa pengar. Idag
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är verksamheten självförsörjande och cafét
har utvecklats till att bli både restaurang,
café och har möjlighet att anordna större
fester.
Museét är fortfarande beroende av alla
volontärer som jobbar med att ta hand om
växterna, underhåll och att guida besökarna
runt på området.
En kulturskatt

I en av byggnaderna har man byggt upp den
ursprungliga auktionen, och som besökare
känner man historiens vingslag så fort man
stiger in i rummet. Den gamla auktions
klockan är enorm och pampig. Och det
är lätt att visualisera hur affärsmännen
satt uppradade i bänkar, prydligt klädda i
kostym och slips med fingret på knappen.
Allt är intakt och som besökare har du
möjlighet att sätta dig i en av bänkarna och
testa att själv trycka på knappen för att lägga
ditt bud. Det krävdes snabba tankar och
reaktionsförmågan behövde garanterat vara
på topp.
Systrarna Dahlia lämnade över en kulturskatt som berättar blomsterbranschens
historia på ett fint och genuint sätt. Som sagt
en riktig pärla vi förhoppningsvis kommer
kunna besöka många gånger framöver.

Om Aalsmeer

Aalsmeer är en liten ort strax
utanför Amsterdam. Det är navet för
blomsterbranschen i världen det är
där alla både krukväxter och snittblommor köps in via auktioner på
Flora Holland. Det finns möjlighet
som privatperson att besöka den
enorma aktionen genom guidade
turer. En riktig upplevelse!

Ordlista

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

Fackuttryck
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 dominans 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.

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.
Begravningsdekoration

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”

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

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.

Konstruktion

Blomstersmycke

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

Smycke gjort av blomstermaterial till ett bestämt
användningsområde. Här tillåts
blomstertråd, ståltråd och tejp.

Arrangemang

Krans

Är ett runt eller ovalt arbete
som enligt traditionen är

Samplantering

Ett arbete där fler plantor
planteras tillsammans och har
fått de nödvändigaste förutsättningar för att klara ändamålet.

formex A20:27
www.skonating.com

Vår 2020

#fioribilden

@kullafloristen

@blomsterdrommen_mariestad

@blomoblad
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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.

@blomsterverket

@remneblomsterdesign

@trolldruvans_blommor

@remneblomsterdesign

@blomsterlykken

@vadstenablommorochdesign

Hashtagga era bilder på Instagram
med #fioribilden #fioribrollop
eller #fiorikransen.

..

@garaget

Sag det med
en strut

NYHET!
@ellasminde

Välj strutfärg
& ditt budskap på
www.finsmakeriet.se

@gronkvist_blommor
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Beskrivning

• Klipp till en fyrkantig form av
kopparnätet.
• Handtaget är format av fem
18-trådar som är floratejpade
och som du förankra i mitten
av nätet.
• Floratejpa alla fem 18-trådat
tillsammans för få stadga.
• Skapa texturen till redet genom
att fästa små bitar av kork
med smältlim, börja utifrån
och överlappa dem mot nätets
center.
• Fortsätt med de större
blommorna såsom viburnum
för att skapa en kontrast mellan
blommor och bas.
• Korsa pärlhyancinter och
asparagus kvistar, det skapar
dynamik och rytm i kompositionen. Det ser nästa ut som
om blommorna hoppas från
sida till sida och snirklar sig
runt varandra.
Allmän information:

Övriga material:

Tidsåtgång: ca 2 timmar
Svårighetsgrad: Medelsvårt
Budget: Medel

Svart ståltråd (1,4 mm), varmlim, kork, hönsnät, kopparnät
för blommor.

Blomstermaterial:

Carles j. Fontanillas

Viburnum opulus ’Roseum’,
Muscari Big Smile Blue, Scabiosa
stellata (Brown-green), Lathyrus
odoratus sp., Scabiosa caucasica
’Staefa’ (Blue), Asparagus
asparagoides, Dianthus ’Florigene Moonaqua’ (purple), Eustoma
’Alissa light apricot’, Helleborus
’Double Ellen Pink’, Anigozanthos ’ Mini Pearl’, Ranunculus
Pon-Pon ’Magic Lavendel’

Carles är Floos-projektets
grundare. Han härstammar
från en katalansk blomsterhandlarsläkt i Spanien.
Mer om:
Receptet: https://floos.org/en/
floral-recipe/square-cork
Mer om floristen: https://floos.org/en/
master-florist/carles-jubany-fontanillas
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Vår 2020

fiori tipsar
™
Handbok i inredning och

Styling
Den här inredningsboken
innehåller inte några glossiga
foton på stylade miljöer. Den
bjuder istället på pedagogiska förklaringar, i text
och tecknade illustrationer,

55100



av stylisternas hemliga
knep och grundläggande
tumregler. Något alla kan ha
glädje och nytta av, oavsett
stil och smak.

så många
haschtags har
#fioribilden

TV
Den ultimata guiden

Flower Colour Guide
Den ultimata guiden där
blommorna är indelade
efter färg. Det är nästan
att man kan säga att den
här boken är vad Patone
är för målare, en färgguide
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för blomsterälskare.
Är du florist kan det säker
vara en del blommor du
saknar i boken men den
är inspirerande för både
proffs och amatörer.

Nytt livstilsprogram

om florist på TV4
Det är fantastiskt roligt att
florister får mer utrymmer i
tv-tablåerna.
Karl Fredrik som driver
butik på sin gård på Österlen
kommer under våren få ett
eget tv-program på TV4,

under bästa sändningstid.
Han beskriver själv programmet som ett livsstilsprogram
med mycket blommor och
trädgård.
Bänka dig framför tv:en
på onsdagar kl 20.

Baka
RECEPT

Citronmarängpaj
En klassisk dessertpaj som alltid är lika god –
frasig mördeg, syrligt citronkräm toppad med
italiensk maräng.

Du behöver
Mördeg
250 g osaltat smör
170 g florsocker
470 g vetemjöl
4 g salt
2 ägg
Citronkräm
180 g citronjuice
Rivet skal av 2 citroner

180 g strösocker
360 g ägg
240 g osaltat smör
1,5 blad gelatin
Italiensk maräng
100 g äggvita
30 g vatten
200 g strösocker

Gör så här
Mördeg: Blanda ingredienserna i matberedare på låg hastighet till en jämn deg. Låt degen
vila i kylen en timme. Kavla ut den tunnt och
klä 4 små smorda tartformar med degen.
Baka pajskalen på 175 grader ca 5-7 minuter
tills de blivit lätt gyllene. Låt svalna och ta ur
formarna.
Citronkräm: Vispa ingedienserna i en
kastrull och låt koka upp till 84 grader under
konstant omröring. Sila därefter smeten och
tillsätt gelatin och rumstempererat smör. Fyll
de avsvalnade pajskalen och ställ i frysen för att
stelna.
Italiensk maräng: Koka upp socker och
vatten med en godistermometer. Vispa äggen i
en stående mixer till ett hårt skum när sockerlagen är 110 grader.
När sockerlagen når 121 grader, häll den i en
jämn stråle i skummet på lägsta växeln. Öka till
högsta under en minut och låt sedan marängen
svalna på lägsta igen.Ta ut pajerna från frysen
och spritsa marängen på citronkrämen. Avsluta
marängen med en liten gasolbrännare.
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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.

