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Framtidens
blomsterförmedling
Hej florist!

Är du driven och ser på framtiden med stor nyfikenhet?
Mazzo växte fram ur idén om att skapa en möjlighet för
butiksägare och florister att förmedla blommor med större
frihet och effektivitet.
Mitt namn är Madeleine Haraldsson och det är jag som
driver Mazzo. Jag är utbildad florist och har både gesälloch mästarbrev. Under många år var jag själv blomsterhandlare och har alltid brunnit för att vara med och
utveckla branschen. Mitt första steg var att starta fiori
magazine, som idag är Sveriges största tidning för florister. Nu har jag tagit nästa steg och det gör jag tillsammans
med er handlare. Mazzo har allt det jag själv saknade hos
blomsterförmedlingarna när jag drev butik.
Vill du vara med på mazzos resa? Gå in på intresse.mazzo.
se där vi har samlat all information.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att slå
en signal.
Blomstrande hälsningar
Madeleine Haraldsson

Mazzos

1

3 enkla steg
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VÄLJ STIL

VÄLJ FÄRG

 Naturligt
 Romantiskt
 Trendigt

 Boho Chic
 Less is more
 Slow Living
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VÄLJ STORLEK

Kunden väljer
storlek på bukett

Vid frågor kontakta kundtjänst
hello@mazzo.se | 035 - 13 37 10
mazzo.se

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

I januari öppnar vi vårt
showroom med vårnyheter.
Välkomna!
Södermannagatan 2,
Falköping
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Hyllningar & tacksamhet
Gödde för att
Tack till våra tjejer och
er, vår butik,
ni tar hand om våra kund
varandra och om oss
jobb.
tiskt
fantas
ett
gör
Ni
Ni är bäst!
Kram Monica o Lasse
Växtkraft Vetlanda
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Jag skulle vilja rikta mitt
yttersta tack till Marie,
Frida, Amanda & familjen.
Denna julen skulle jag
aldrig klarat utan er!
Anna Dalmyr, Villsastadens Blommor AB, Borås
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Sinnernas Ateljé

Florister hyllas

Marie Nyström

Läsarnas bilder
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Ledaren
Tyvärr, vi är fullbokade!

Å

ret som har
passerat kommer
skrivas in i
historieböckerna.
Vår bransch har
historiskt sett
stått sig stark i
lågkonjunkturer, men tydligen står
vi även starka i en pandemi. Blommor har fått vara den förlängda
armen som har fått uttrycka saknad,
längtan och kärlek till alla som mer
eller mindre tvingats isolera sig.
Undrar hur många miljoner
buketter som skickats under 2020!? Under julveckan myntades
ett nytt uttryck i branschen som jag aldrig tidigare hört: ”Tyvärr
vi är fullbokade”. Det tog ett tag att vänja sig vid uttrycket, men
nöden har som bekant ingen lag.
Vi har haft ett fantastiskt år med mazzo, även om vi inte på något
sätt kan mäta oss med de stora etablerade bolagen i branschen.
Vi har fått ett riktigt fint bevis på att konceptet håller, till och
med briljerar. När priserna chockhöjdes sista veckan innan
jul behövde vi inte oroa oss över att justera varken priser eller
plocka bort buketter från sortimentet. Eftersom vi inte har något
sortiment. Vi ger våra mazzoflorister friheten att själva välja
material. Det gör att vi överträffar kundens förväntningar, inte en
enda reklamation hade vi under jul och nyårshelgen. Det är jag
förbaskat stolt över!
Och ni florister ska vara stolta oavsett vilken förmedlingstjänst
som ni är anslutna till. Ingen utanför branschen kommer kunna
förstå vad vi fick uppleva, julen 2020 kommer skrivas in i
floristernas historiebok. Vi såg till att det fanns närvaro och
värme i själen när människor fick sitta ensamma och isolerade
under tiden på året då de flesta har traditioner som innefattar
gemenskap. Fantastiskt bra jobbat allesammans, när pandemin
har blåst över måste vi fira, tillsammans!
Väl mött, Madeleine
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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.

Upplaga: 2 800 ex | Distribution: Postnord AB

KONTA KT
fiorimagazine.se | info@fiorimagazine.se
Annons: Madeleine Haraldsson, 035-13 37 10
Prenumeration: fiorimagazine.se/prenumeration
fiori magazine ges ut av Flower Deluxe i Sverige AB
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FOZ
QUINTA

MINHO

SOLO PROVENCE

LÅT ER INSPIRERAS AV VÅRENS NYHETER
FOZ en temperamentsfull design med naturens färger.
QUINTA den handgjorda krukan från Portugal som finns i kall vit, vaniljgul och Maia grön.
SOLO PROVENCE en ny variant av vår Solo serie i kraftfulla färger och mönster.
MINHO en grågrön glaserad större kruka i vacker rund form, finns även i vit och gul.
Samtliga serier ovan är producerade i Europa.
Kom och besök vår utställning i Skene och se vårens nyheter 2021.
Vi finns även tillgängliga via vår webbshop: www.ensi.se, mail: ensi@ensi.se,
telefon 0301-34 19 00. Vill ni beställa vår katalog eller boka in ett besök, kontakta oss.
Varmt välkomna!

Botanik

Hon skapade

palettblad-trenden
TEXT: DAGMAR FORNE

Johanna Wikstrand Gartmyr blev helt tagen när hon kom in i det
unga parets lägenhet en dag för tio år sedan. Hennes ärende var att
köpa ett teakbord, men den maffiga växten som strålade i lila och
cerise drog all hennes uppmärksamhet – ett palettblad.

D

u kan få en stickling, säger
kvinnan och nyper av en liten
bit. Sticklingen hängde med
runt Malmö hela dagen. När
Johanna kom hem till Helsingborg hamnade den i ett
glas vatten. Raskt utvecklade den små rötter,
fick en kruka med jord och började växa.

GLÖMSKA

På den tiden var palettbladen inte så lätta att
hitta i butik, fastän den hade funnits i Sverige sedan 1800-talet. Det var en tantväxt
som fallit i glömska.
FLITIG BLOGGARE

Johanna är formgivare, designer och var vid
den tiden ganska flitig bloggare. Många av
hennes vänner blev också förtjusta i palett-
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bladet och hon delade frikostigt med sig av
sticklingar. Ju fler sticklingar man tar, desto
tätare blir palettbladet, säger hon.

Så får du ditt palettblad
att må bra:
• Palettblad trivs där det är luftigt och
ljust. Färgen blir intensivare i ljust
läge.
• Vattnas regelbundet och ofta.
• De mår bra av utevistelse på somma
ren men bör tas in i god tid innan fros
ten kommer.
• Lite gödning vår och höst piggar upp.
Ta sticklingar om du vill ha en tät växt.

GAV BORT

Vännerna gav bort till sina vänner som gav
bort till sina vänner. Snart hörde helt främmande människor av sig:
”Jag har letat i å r a t al efter palettblad
”var det flera som skrev. Kan jag inte få en
stickling?
#PALETTBLADUNITE

Jodå, Johanna skickade sticklingar både
kors och tvärs. Motkravet var att de som
fick sticklingar skulle skriva om det och ta
bilder och lägga ut under #palettbladunite,
samt att de skulle ge vidare till sina vänner.
Inte sälja.
växtkraft
– Jag tycker att det är vackert att palettbladen har en sådan växtkraft, och att de är så
lätta att föröka och ge bort. För mig blir det

fiori magazine

Tack vare de digitala kanalerna går det att följa
palettbladens väg – nästan som släktforskning
fast med blommor
symboliskt, som en evighetsblomma. Vad
som än händer kommer några palettblad att
leva kvar någonstans, säger hon.
MÅNGA HEM

I dag har palettbladen spridit sig uppåt landet. De finns i många hem, och dyker upp i
samplanteringar i krukor och balkonglådor
utomhus på sommaren kring uteserveringar
och i parker.
SLÄKTFORSKNING

Många palettbladhistorier och bilder finns
samlade under #palettbladunite.
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– Tack vare de digitala kanalerna går det
att följa palettbladens väg – nästan som
släktforskning fast med blommor. Jag har
haft tankar på att samla materialet till en
bok, säger hon, och tillägger att det roliga är
att det är en trend som skapats underifrån.
PALETTBLAD

Bilderna och berättelserna visar också hur
formbara palettbladen är. De anpassar sig efter omgivningen – står de långt inne i rummet blir de blekt gröna, i starkt solljus blir
de mörkt lila. De kan bli höga, trädliknande
om de får växa i fred, eller starkt förgrenade

om man tar sticklingar. Palettblad vill gärna
ha mycket vatten. Bladen slokar när de är
törstiga, men utsätts växten för torka kan
bladen i stället bli mindre.
– Jag är egentligen ingen expert på att
sköta palettbladen. Många som skickat bilder och berättelser har mycket mer välskötta
exemplar än mina, säger hon.
HENNES FÖRSTA

Hennes egen moderplanta gav upp efter
några år. I dag har Johanna en enda stor
planta som är en stickling av hennes första.

fiori magazine

VÄLKOMNA PÅ ÖPPET
HUS I BORÅS 18-29/1!
Se hela kollektionen för vår/sommar 2021.
Boka besök på info@wikholmform.se eller
lägg din beställning i vår webbshop.

wikholmform.se • info@wikholmform.se • 033-41 71 00

Se vår nya interiör katalog,
scanna QR-koden

Välkommen till vår botaniska värld!

Kort, posters, servetter,
ljus, tvål, godis, te m.m
www.skonating.com

MADE IN SWEDEN

Dina händer
viktigaste

arbetsredskapet
FOTO: DEPEND

Innan nyår kastade vi ut en fråga på Instagram om hur man får sin händer fina inför det
nya året. Vi fick mängder med kreativa svar, men hoppade över svaren som är rent skadliga, som
klorin och svinto. Vi får se till att behålla värdigheten
och vad den gränsen dras är upp till var och en. Vårt stora råd är att vi borde
använda handskar i betydligt större utsträckning. Vi måste vara rädda om våra främsta
arbetsredskap, våra händer!

Arbetshandskar och handkräm som heter
Working Hands.
@flowercollectionuk
Bladglans och efter det diskmedel och
vatten. Sen smörj in hela händerna med
Maria Åkerberg face balm!
@mmikaelakarlsson
För klibbiga kådiga händer. Spraya på
bladglans på händerna, gnugga in och tvätta
av. Funkar perfekt och finns alltid nära till
hands.
@kvistrosen
Hemmagjord sugarscrub! Bästa mot kåda
och jord. Sedan fet fet fotsalva eller bivaxsalva . Funkar alltid!
@svensabackegard

Handcleaner löser upp från mjuktall och allt
möjligt, sen använda plasthandskar när man
binder och gör arr. Kvällen salva working
hands.
@helena_kummu
Hemmagjord tvål av kaffegrut. Funkar
ganska bra! Tar bort doft och skrubbar bort
klet.
@eucalyptusblomster
Snabb Knepet är kokosolja gnugga och
tvätta. Sen en fet handkräm, gärna tyghandskar på en stund. Sen boka manikyr! Det är
vi sååå värda!!
@legera

Arbeta med handskar fast bara på höger
hand, så har man fortfarande kontroll utan
att man fastnar när man binder. Smörja in
händerna i smör efter arbetsdagens slut (det
bästa mot kåda), tvätta av med varmt vatten
och tvål, skrubba med nagelborste.
@emmaaxe

Peeling med kaffesump 👍🏼  ev  lite  citronsyra 
på nagelborste för naglar och nagelband
(sen en skön handkräm)
@ingrid035
Gnider in händerna med kaffesump (obs
viktigt att sumpen är avsvalnad efter bryggning) varje kväll efter avslutat arbetspass.
Oljan återfuktar huden, kornenpeela och
den tar också bort doft fr tex eukalyptus
@therese_j82

Olivolja
@einarsson_sara

Matolja och varmt vatten.
@mariloo82

12

Tomten kom med
Autosol som funk
Kan verkligen rek
@lillablomstersh
fiori magazine

1.Tvål och lite lagom varmt skönt vatten.
2. Stå lite extra länge och njut av det varma
vattnet, kanske den goda doften av tvålen
och tänk tillbaka på vad du åstadkommit.
3. Förbered några bra svar om någon
frågar. Typ som, ”jag arbetar med blommor... det sitter i fingrarna”
4. Okej, kanske lite handcreme på det med
@karin.spindler
SMØR!!!! Så såpe!!!! Eller noe som
inneholder olje...f.eks bladglans, men
skikkelig smør er det ALLER beste! Hilsen
bransjekollega i Norge
@bodil_74
Rituals handscrub
@fru.kroon
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INTERFLORA SATSAR
PÅ GLÄDJE OCH KUNSKAP
Inspiration, besök hos odlare, workshops, utbildningar, seminarier
och konferenser är viktiga delar av Interfloras verksamhet.
Glädje och gemenskap är den röda tråden.

K

reativiteten hålls högt hos Interflora, även
i restriktionstider. Nya idéer tar form och
snabba beslut fattas när det behövs. Som
under hösten, då den årliga och efterlängtade konferensen för konceptbutiker fick en
digital inramning istället för en fysisk. Butikerna
bjöds på lunch i sina egna miljöer och fick ta del
av inspiration, coaching och nyheter som sändes
live från huvudkontoret i Bromma.
Interflora bjuder regelbundet in till inspirationskvällar, resor, konferenser, utbildningar och
distriktsmöten som innebär kära återseenden
så väl som möjligheter att knyta nya kontakter.

RESOR MED BESÖK HOS ODLARE
Carolina Hjelte som äger Interflora Fröken Fröjd
i Kongahälla och Partille var en av alla de som
följde med när Interfloras konceptbutiker åkte på
inspirationsresa 2019. Resmålen varierar, den
här gången gick färden till Holland.
– Man får ta del av så mycket nyheter och
dessutom är det jättekul att träffa kollegor från
hela landet. Jag uppmanar alla att ta chansen
när den kommer, säger Carolina.
Hon och 90 andra deltagare fick uppleva
Hollands största hortensiaodlare, Pico Bello,
göra förmånliga inköp hos grossisten Edelman,

besöka Flora Holland Trade Fair, där blomster
auktioner äger rum, och ha kreativ workshop
hos blomsterleverantören Noviflora. De populära
resorna kommer att återupptas när läget återgår
till det normala igen.

DIGITALA KURSER OCH UTBILDNING I BUTIK
Interflora satsar ständigt på utveckling, utbildningar inom det floristiska hantverket och exponering i butik.
– Vi lanserar snart en plattform för digitala
kurser, Interflora Web Academy. Sedan förra året
utser vi även två stipendiater i månaden. De får
utbildning i butik värd 20 000 kronor vardera,
berättar Lars Töverud, retailchef på Interflora.
Ansökningar sker löpande och gäller både
enkelanslutna ombud och konceptbutiker.
Årets största event The Flower Effect Con
ference, som 2021 planeras att hållas digitalt,
brukar locka flera hundra deltagare som får förkovra sig i seminarier, inspireras av stjärnflorister
och möta leverantörer. När programmet är framme vid sitt slut brukar det vara upplagt för fest.
– Boka in den 15–16 april och håll utkik efter
inbjudan om du är ansluten till Interflora. Är du
det inte – anmäl ditt intresse redan i dag, uppmanar Lars Töverud. ●

Carolina Hjelte och Bejza Jakic på resa i Holland 2019.
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er
Butiken Fröken Knopp, The Flow
.
Effect Conference, januari 2020

Seminarium och utveckling.
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”Bara eventet The Flower Effect Conference är värt
hela avgiften att vara med i Interflora.”
Gustav, inne & ute blommor, Sundsvall

THE FLOWER EFFECT CONFERENCE
Varmt välkommen! Interflora bjuder in anslutna butiker till årets största event,
The Flower Effect Conference 2021 som i år planeras att hållas digitalt. Boka in
den 15–16 april i din kalender.
Det blir inspiration och utvecklande seminarier, prisutdelningar och underhållning. Missa inte det!
I samband med The Flower Effect Conference anordnas SM i blomsterdesign
med final på fredag kväll den 16 april på Fotografiska i Stockholm.

ANSLUT DIG TILL INTERFLORA

Erbjudande
till din butik!

Just nu kan du ansluta dig till Interflora och få fina förmåner.
Under januari till april 2021 bjuder vi inte bara på inträdesavgiften 2 650 kronor
och två startpaket – ett med marknads- och förbrukningsmaterial och ett med
tillvalsprodukter till Blommogram. Dessutom skickar vi en trottoarpratare (värde
2 500 kr) till butiken!
Interflora erbjuder två olika butikskoncept, välj det som passar din butik bäst
(läs mer om dem på interflora.se/anslutbutik):
1. Ombud verkar under eget varumärke men får del av Interfloras många
tjänster.
2. Konceptbutiker har kedjeverksamhetens alla fördelar.
Kreativ
workshop
hos Noviflora
i Holland, 2019.

Mejla din intresseanmälan med information
och bilder på din butik till:
medlemshantering@interflora.se

ATT TILLHÖRA INTERFLORA BETYDER:
Blommogramordrar • Draghjälp av marknads
material, marknadsföring, inspiration och
event • Tillgång till vår inköpsportal där bland
annat presentkort, emballage, choklad och
nallar säljs genom ramavtal till fördelaktiga
priser • Interfloras kundservice stöttar och
för dialog med kunderna • Konceptbutiker
kan handla direkt från odlingar i hela Europa
via Interfloras webbshop • Affärscoaching
Inspelning av digital

kurs 2020.

Läs mer på interflora.se/anslut-butik
Nicklas Jensen visar exponering för butik.

Inspiration
FOTO: ZANDRA SALUMONSSON

Blommor förstärker känslan i en bild och det ser vi ständigt i influensersflöden. Vi tog ett snack med Zandra som framgångsrikt driver
Instagramkontot @inspirationbyzandra. Må Zandras hem inspirera oss
till en färgstark vår. Mer färg åt folket!
fiori magazine
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MIN PERSONLIGA STIL

Färgglatt. Soffan är en gul
sammetsdröm och resten av
lägenheten speglar inredningsdetaljer i färg. Vår hall har
peach-färg och gästrummet
är grönt. Min inredningsstil
är mässing, sammet och lite
roliga små detaljer. Allt ifrån en
papegojvas till en ljusstake som
ser ut som en mops. Jag blandar
högt och lågt, dyrt och billigt.
DOFT

Två favoriter, ett doftljus och
doftspray, Rubicon från Sniph.
En helt magisk doft. Jag sprayar
mina textilier varje dag, för att
jag vill att vårt hem ska samma
känsla av signaturdoft som när
man kommer till ett hotell.
MIDDAG HEMMA
HOS MIG

Tar vad jag har hemma när
jag ska duka inför en middag.
Vid högtider som Halloween,
Midsommar eller Nyår så
planerar jag såklart en del inför
det. Jag har ett stort förråd med
ljus och linneservetter i olika
färger som jag lätt kan matcha
vid olika sorters dukningar.

18

fiori magazine

NYHETER

VÅR/SOMMAR 2021

www.mittditt.se

Hela vårt sortiment hittar
du på mittditt.se

info@mittditt.se

0660-22 00 25

SNYGG DUKNING
PÅ 5 MIN

Gärna en duk eller bordstabletter med finporslin och
servetter. Jag använder nästan
bara linneservetter nuförtiden
då det är så mycket mysigare
och lätta att tvätta efter middagen. Servettringar är väldigt
fint att ha till dukningen, har
man inte det kan man knyta
servetten fint eller vika den
snyggt under besticken. Ljus
på bordet är ett måste och så
en blombukett förstås.
EN BUKETT I MIN SMAK

Är stor och maffig, gärna lite
spretig med många färger
och olika sorters blommor.
Lekfull och färgstark. Jag
älskar hortensia, anemoner,
franska tulpaner och rosor.
INSPIRATION

Får jag av alla duktiga
inspiratörer på Instagram.
Jag köper såklart också
inredningstidningar ibland,
men främst är det nätet som
gäller där vi dagligen matad
med så mycket fint.
NÄR JAG GER
BORT BLOMMOR

Är de buketter som jag själv
skulle bli glad över att få. Jag
vet att jag gav bort en bunt
orange rosor på halloween en
gång och fick sedan veta att
värdinnan avskydde rosor. Jaja,
så kan det gå.
KAN INTE FÅ NOG AV

En bukett i hemmet gör hela
inredningen. Det behövs inte
så mycket annat. Om jag är
oinspirerad och inte känner
att jag har någon lust att styla
eller fota till mitt Instagram,
då löser en bukett allt. Sedan
är jag också tokig i vaser,
ljusstakar och kuddfodral.

Annons

TACK
för det gångna året,

tillsammans är vi bäst

F

Floristutbildarna har trots ett omtumlande år, lyckats med att
bibehålla hög kvalité och satsat på ytterligare en utbildningsform.

loristutbildarna vill börja med att
tacka alla samarbetspartners som de
fått glädjen att jobba med under året
2020.
- Alla de fina samarbeten vi har, så
som butiker, leverantörer och
grossister gör att elevernas kunskap
breddas, berättar skolledaren och en av ägarna Malin
Käll.
Utbildningsvägar
Floristutbildarna drivs av Sara Vadadi och Malin Käll,
skolan finns i Stockholm och Västerås.
Sara berättar att det finns olika utbildningsvägar;
- Hos oss läser elever till florist på heltid, antingen

genom Komvux eller som privat sökande, vi har även
utbildning på deltid i form av distansutbildning.
Ny satsning
Florist Distans är en ny satsning från ht-2020.
- När vi planerade kursen var kvalitén som alltid i
fokus, att vi skulle kunna säkerställa elevernas
kunskapsintag. Med facit i hand är vi så stolta och
glada över den utveckling och den kunskap våra
distanselever tillgodosett sig, fortsätter Sara.
Fint samarbete
Vi vill framhålla vår personal, som på ett fantastiskt
sätt tacklat årets utmaningar. Vi önskar er alla ett Gott
nytt år, och ser fram emot ett fortsatt fint samarbete
under 2021 avslutar Sara och Malin.

Vägen till florist
Det finns flera olika utbildningsvägar hos Floristutbildarna för att
kunna uppfylla drömmen om
floristyrket:
Hos Floristutbildarna jobbar pedagogerna Cajsa, Sara, Veronica och Malin.

Under den här lektionen är det hårsmycken som skapas.

• Privat sökande till Florist Steg 1,
Florist Steg 2 samt Florist
Fördjupning.
• Komvux 52 veckor genom VUC
i Västerås.
• Fortbildning för blomsterbranschen.
• Hobbykurser, för blomsterälskare.

Vä x te r

Grön miljö
läker själen
TEXT: DAGMAR FORNE FOTO: SINNERNAS ATELJÉ

Sinnenas Ateljé i Piteå är för den vanliga kunden en väldigt
trevlig blomsterhandel och handelsträdgård med restaurang.
Men anläggningen har också ovanliga kunder, människor som
får möjlighet till rehabilitering i den gröna miljön.

A

nna Ekström, sjuksköterska, floristmästare
och trädgårdsmästare,
och Jouha Ekström,
trädgårdsmästare,
massageterapeut och
coach driver Sinnenas
Ateljé. Sju minuter från stadens centrum,
i utkanten av en park och med utsikt över
älven. De drev handelsträdgård vid sidan om
sina ordinarie jobb i många år. Men för 12 år
sedan stod de vid ett vägskäl: Antingen satsa
på trädgårdsmästeriet, eller släppa det.
– Jag var chef på en vårdcentral, Jouha arbetade i telekombranschen, och vi drev handelsträdgården hemma hos oss på fritiden.
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Det blev för mycket. Men det var alldeles för
roligt med trädgården. När vi fick chansen
att köpa en bit mark där vi kunde sätta upp
ett begagnat växthus insåg vi att jag skulle
kunna kombinera mina tre professioner,
säger Anna Ekström.
VÄXTHUS

I det 350 kvadratmeter stora växthuset,
där halva är avdelat för restaurang och
terapiverksamhet, råder en stilla, behaglig
stämning. En trött, orolig själ finner sitt lugn
efter en stund bland växterna.
Här har ungefär 500 personer fått hjälp
att finna mening och gå vidare. Personer
med PTSD, posttraumatiskt syndrom,
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ADHD, ADD, olika typer av autism, tidigare
missbruk och olika psykiatriska diagnoser
får effektiv hjälp. Rehabilitering sker i små
grupper som träffas två gånger i veckan, 2,5
timmar per gång under 20 veckor. Rehabiliteringen betalas vanligtvis av Försäkringskassan eller socialförvaltningen, undantagsvis av arbetsgivaren.
– Vi ser att många har stark ångest. De har
svårt att koppla av, svårt att sortera intryck
och svårt att klara ett vardagsliv, säger hon.
MELLANRUBRIK

Hon berättar att en del unga kvinnor som
kommer är väldigt rädda för män. De kan
ha varit med om sexuella övergrepp eller
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psykisk förnedring, våld eller hot.
– Jouha brukar presentera sig med ”Hej
jag heter Jouha, och jag är inte farlig”. Det är
sorgligt att det måste sägas, men det har att
göra med hur kroppen och hjärnan fungerar, säger Anna och förklarar:
– Kroppen är full av minnen. Ser man
något som påminner om en obehaglig situation eller en farlig människa reagerar kroppen, med exempelvis hjärtklappning och en
impuls att fly. Hjärnan skiljer i det läget inte
på nu och då, verklighet och minne.
VERKLIGHETSUPPFATTNING.

En viktig del av arbetet i rehabiliteringsgrupperna går ut på att stärka individens

verklighetsuppfattning.
”Tror du inte jag kan skilja på vad som är
verklighet och fantasi” kan en del gruppmedlemmar säga lite förnärmat.
– Nej, det är just det som är problemet säger Anna Ekström och berättar om
citronleken:
– Tänk dig att du skär upp en rejäl
citronklyfta och stoppar in den i munnen.
Bara tanken får saliven att flöda och tungan
att dra ihop sig.
– För att inte reagera på alla triggers som
om det vore dåtid behöver man lära om.
Det som hände då var inte bra, men det
har hänt och går inte att ändra. Men du
behöver inte leva som om allt det hemska
händer om och om igen, säger hon.
23

Att arbeta med växter är läkande för själen, deltagarna
får plantera och jobba med sina händer.

De flesta av aktiviteterna hålls i deras stora växthus, en plats där man enkelt kan trivas.

SYMBOLIK

På Sinnenas Ateljé arbetar man mycket med
enkla symboler. Deltagarna får tillverka
trollsländor i ståltråd och pärlor. En symbol
för att leva här och nu. Vissa arter lever bara
24 timmar.
– Jag brukar säga om sländan bara har 24
timmar på sig används inte tiden till att älta
utan bara till att leva.
Den gröna miljön innehåller massor av
goda symboler för växande och läkande.
Frön behöver en kruka, jord, vatten och ljus
för att växa till plantor. För deltagarna blir
det så småningom tydligt att människor har

24

samma slags behov. Trygghet, mat, vänlighet och tillhörighet är basala behov. Många
som kommer till rehabilitering på Sinnenas
Ateljé har känt att de inte kunnat få eller är
värda den omsorg man ger ett frö, men att
det nu finns möjlighet till det.
VÄXTTERAPI

Att vistas bland växter gör det också lättare
att ta till sig terapi. Vi är inte terapeuter,
även om vi pratar om ungefär samma
saker. En del av våra deltagare går parallellt
i kognitiv beteendeterapi i psykiatrin.
Kombinationen är väldigt verksam. Ofta hör

vi att deltagare som säger ”nu förstår jag det
där som de pratar om på psyket”.
Samtalen om självkänsla, självförtroende och självbild är viktiga. Men sjukhus
och andra offentliga miljöer är ofta sterila.
Sinnenas Ateljé har något som vården inte
kan erbjuda:
– I ett växthus påverkas alla sinnen. Det är
lätt att slappna av, man känner sig skyddad
och trygg, de gröna växterna ger ett lugn
och spirande små plantor gör en vänligt
stämd. Det öppnar sinnet och det blir lättare
att få en bra, stärkande dialog, säger Anna
Ekström.
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Fackuttryck
För vår yrkeskårs status är det viktigt
att utrycka sig med samma uttryck och termer. Vi har alla
ett gemensamt ansvar att vårda språket.

BUKETT

BEGRAVNINGSBUKETT

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.

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

DEKORATION

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

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.
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 lösning 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.

BEGRAVNINGSDEKORATION

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

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.

™

Vi hjälper dig att öka

lönsamheten!
Martin Thysell, som du kanske känner
från branschen, öppnar tillsammans med
Mäster Grön ett nytt nätverk för att
utveckla blomsterhandeln.
Via vår WebShop handlar du direkt hos
en världsledande aktör i Aalsmeer, med
tillgång till över 3000 olika produkter
och en nära relation till odlare. Och med
vår höga omsättning och dagliga avgångar garanterar vi blommor av högsta
kvalitet, levererade direkt till din butik.
Men vi brinner också för att nätverka
med våra kunder. Med utbyte av
kunskap och erfarenheter kommer vi
utveckla inte bara din försäljning, men
också vår branschs framtid.

BLOMSTERSMYCKE

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

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

Nyfiken? Skanna QR-koden
eller kontakta Martin.
042-25 13 83
martin.thysell@mastergron.se

Tävling
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Stjärnskot t

Veterah

Caroline Suhr

Maria Nyström



Vi hörde hennes namn från flera håll, och allt var lovord.
Alla var samstämmiga att hon hade något speciellt. Namnet
fastnade inte först, men så fort vi såg en bild i flödet på
Instagram förstod vi direkt att det var hon. Så lägg hennes namn
på minnet, en verklig talang har dansat in från balettscenen och
gjort entré i vår bransch.



Caroline Sure är knivskarp och vet vad som är rätt och
fel. Hon delar frikostigt med sig av sin erfarenhet, men
framförallt vågar hon sätta ner foten i det offentliga
rummet. Det borde vara fler med erfarenhet och auktoritet som
inte bara ser på, utan agerar när diskussioner i forum på nätet
går över styr.
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Hjältar

Sveriges alla florister



Under det gångna året har ordet hjältar frikostigt gått till
alla inom sjukvården som jobbat med pandemin, med
all rätt. Dock så har sjukvården inte haft tid att ta hand
om människors psyke och själ. Där har blommor fått förmedla
omtanke, saknad, kärlek, uppskattning och längtan. Listan kan
göras lång, men poängen handlar om att du som florist har varit
en ofantligt viktig länk för att hjälpa människor hantera året som
passerat.

TILLSAMMANS MED
ER KLARADE VI 2020
Vi ser fram emot 2021 och ett
fortsatt fint samarbete med er.
Varma hälsningar

arnesblommor.se

Snart är
Alla
dag här
Vi har laddat
upp med
kärleksstrutar!
Beställ på finsmakeriet.se
eller slå oss en pling
på 0278-400 38

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.

Anna Eriksson Westin
Vad hittar du på när du inte jobbar?
– När jag inte jobbar umgås jag mycket
med min sambo och dotter. Om tid finns
så målar, pysslar eller stickar jag.
Om en kund ger dig fria händer vad blir
det för typ av bukett?
– Då blir det en vild och vacker bukett.
Asymmetrisk med dova färger och mycket
grönt.

Vad jobbade du med innan du blev
florist?
– Läste till biolog på universitetet i Uppsala, men hoppade av och läste till florist
istället. Ångrar det inte en dag.
Om man ska utvecklas som florist, har
du något bra tips vad man ska göra?
– Våga testa nya saker. Gå en rolig kurs,
tävla eller säg ja till något kul samarbete.

Vem skickade du senast blomsterbud
till?
– Till min sambos farmor. .

Vad gav din arbetsgivare dig i julklapp?
– Ett lyxigt presentkort på en fin lokal
restaurang

Vad gör dig till en grym anställd?
– Jag är snabb och lättlärd. Vill alltid
förbättra och kommer alltid med nya idéer.
framförallt inspirera fler att tävla.

Vem vill du skicka tråden vidare till?
– Skickar vidare till Michaela Eckerman
som är verksam på Åland och i Sverige
med Festmagasinet.

OM MARIE

NAMN: Anna Eriksson Westin
BOR: Enköping
ARBETAR: Asplunds Blomsterhandel

Vi har lång erfanhet av blomserbranschen. Vi producera etiketter & sigill till
marknadens bästa priser. Kontakta oss för mer information och beställning.
Neldikett • info@neldikett.se • 0416 - 51 15 45

Välkomna att boka tid för
ett besök hos oss!

Notiser

På vår utställning i Fågelsång,
visar vi hela vårt sortiment
för Vår/Sommar 2021.

Vad är en intraprenör?
Intraprenör = anställda som
tar ansvar för och driver
utveckling och förändring

(innovation) i det företag eller
organisation där de arbetar.

66200

bilder har vår hashtagg #fioribilden i
Instagram. Hashtagga du också!

Facebook lanserar ny
app – se upp Youtube!
När det gäller egenproducerat
videomaterial har Youtube sedan
många år tillbaka varit den ledande
plattformen, men nu kommer alltså
Facebook med en ny app som tar
upp kampen mot videodelningsjätten. Appen heter Facebook Creators
och fungerar likt föregångaren
Facebook Mentions, som dock bara

var tillgänglig för administratörer av
olika sidor samt en viss grupp utvalda
influencers, som en videoredigerare.
Creators gör det enkelt att lägga till
effekter och filter innan en video publiceras. Med appen kan användaren
även samla kommunikation från flera
sociala medier såsom Messenger
och Instagram i samma inkorg.

vkvividi
www.vkvividi.se

Vi säljer KENZAN i flera olika
storlekar. Förhandsboka din
beställning för att försäkra dig
om nästa leverans från fabrik.

Slopad karensavdrag
För att minska smittspridningen i
samhället slopas karensavdraget
mellan 11 mars och 31 maj genom
att staten betalar ut sjukpenning för

första dagen i sjukfallet.

Mer information på Försäkringskassans hemsida

Tillfälligt Anstånd med
skatteinbetalning
Tillfälligt anstånd med
Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med
betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Betalningen kan skjutas upp
i ett år från beslutsdatumet.
Anståndet gäller för upp till tre
redovisningsperioder mellan
januari och september 2020.
Ann-Louise Hellman
0733-99 72 60
info@japanesepaperimport.com
japanesepaperimport.com

Vå r 2 021

#fioribilden

@prinsgatan

@remeneblomsterdesign

@fintogront

@christinasblomster

@add.a.flower
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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.

@blomhagenvasteras

@just_us_sthlm

@skilldflora

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

ther
lia Pan
Magno

Butterfly

Peony

Poppy Betta

asia
Fant ction
Colle

@siljanesta

KORT, TAGS & POSTERS

Lägg din beställning enkelt på cardsbyjojo.se
cardsbyjojo.se | johanna@cardsbyjojo.se | @cardsbyjojo

@axelssonsblomsterhandel

@grönadrommar

F ÖL J OSS P Å IN STA GRA M :

CBL O M S T E R G R O S S I S T E N

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.

