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Annons

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
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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

> > >
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3 enkla steg

mazzo är förmedlingstjänsten som
gör det enklare för dig att beställa
blommor. Med tre steg – stil, färgskala
och prisklass – väljer kunden och
floristen skapar sedan en unik
bukett efter önskelmålen.

M

A G A

Z I N E

11

34
23

6

INNEHÅLL

06. #FIORIBILDEN

23. SM BLOMSTERDESIGN

10. VIKTIGT

34. PORTRÄTT

Läsarnas bilder

Läs det här

18. BOTANIK

Berätta en historia

Låt oss vara ödmjuka

T

iden som har passerat under det senaste
året kommer vi garanterat minnas. Alla har
blivit berörda på ett eller annat sätt.
Vi är lyckligt lottade som fått en rejäl
uppsving i branschen. Men det är också
många som höjer ett varningens finger, de
förväntar sig en rejäl inbromsning.
Själv tror jag inte det kommer bli någon tvärnit bara för att
restriktionerna sakta men säkert plockas bort, då så många
har hittat till vår blomstervärld. Folk har upptäckt vad
blommor gör med själen. Det är inget som man vänjer sig av
med i en handvändning.
Men, låt oss vara ödmjuka. Vi lever i en värld där saker
och ting förändras snabbt, det gäller att vara lyhörd och
framförallt påläst. Kunden förväntar sig att du ska koll
på krukväxterna du säljer. De vill att du ska kunna svara
på varför det inte är så farlig som det låter att rosorna du
säljer kommer ända från Kenya. Läser du det här numret
av fiori och tar till dig vad det
står kommer du kunna delta i
diskussionen rakryggad.
Och det är viktigt att du vågar
göra det, inte bara för din verksamhet utan för hela branschen.
Odlingarna har kommit väldigt
långt i miljöfrågorna men det är
bara att konstatera att kommunikationen mellan odlingsledet och
floristerna brister. Låt oss hjälpas
åt att sprida kunskapen!
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.

AS INDIVIDUAL AS YOU ARE
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70
000
#
fioribilden

70 000 bilder med
hashtag #fioribilden
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#fioribilden

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.

0% fat
0%0%fatfat0% salt
0%0%
salt
salt
0% sugar
0%0%sugar
sugar

@systerblom

@lillesandblomster

@prinsgatan

@arsta_blomsterhandel
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@evelinaannaalexandra

@ritasblomsterbinderi
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Läs det här!

TEXT: MAJA NORDSTRAND
FOTO: FAIR TRADE SWEDEN

Som florister erbjuder vi en lyxvara och vår bransch har blomstrat
under pandemin. Men hur påverkar våra varor miljön? Här i Sverige
är vi begränsade med vad vi kan odla, på grund av vårt klimat.
Så mycket importeras från varmare länder.

E

Ett land såsom Kenya
känns så avlägset från
vårt kalla Sverige, så
frågan om hur deras
rosor påverkar miljön
ligger nära till hands. De
fraktas långt och hur drivs
de egentligen upp? Här hoppas vi kunna
sprida kunskap, för att göra vår bransch mer
medveten om omvärlden och förmedla en
rättvisare bild kring miljöfrågorna.
Som många vet går praktiskt taget alla
snittblommor och krukväxter som ska säljas
i Europa genom Aalsmeer i Nederländerna.
Så, rosorna måste först flygas dit. Men det är
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inte så negativt för miljön som det låter, om
det sätts i perspektiv.
Idag flygs både gods och förnödenheter
såsom medicin till Kenya och andra länder
i Afrika, saker de inte kan producera själva.
Precis som vi i Sverige inte kan odla rosor
utan extrema kostnader. Men i Kenya behöver de inte värma upp sina växthus, deras
klimat har perfekt temperatur och antal
soltimmar. Nederländerna, som också är en
ledande leverantör av rosor, gör ett större
avtryck på miljön på grund av att deras
växthus värms upp med fossila bränslen.
Här måste vi alltså väga flygets utsläpp gentemot uppvärmningens.

Utöver frakt så är vattenförbrukning en
viktig del av miljöfrågan. Vattna krukväxterna med vatten snittblommor stått i och
så vidare. En smart lösning de kommit på
i Kenya, där vatten under vissa perioder är
begränsat, är att vattna rosorna med insamlat regnvatten. Vattnet leds sedan via kanaler
till en våtmark och om en våtmark inte finns
nära odlingen så anläggs en ny. Våtmarken i
sin tur renar vattnet på en naturlig väg, med
noga utvalda växter, så det kan återbrukas.
Det blir även ett tryggt vattenhål för många
djur, samt sänker nivån av koldioxid i
atmosfären.

fiori magazine

Vill du vara en certifierad
ros-odlare i Kenya, MPS,
KFC, Global Gap, Fairtrade
och så vidare, måste du ha en
våtmark. Och praktiskt taget
alla odlare i Kenya har två eller
flera av dessa certifieringar. De
arbetar också aktivt med att bekämpa ohyra på biologisk väg.
Självklart finns det många
andra aspekter att ha i åtanke;
Hur paketeras rosorna? I vad
packas de? Många rosor från
Sydamerika kommer tätt packade i wellpapp med två olika

fiori magazine

längder i en bunt, så fler får
plats. Något andra odlare skulle
kunna ta till sig, och kanske
inte bara för rosor.
Ingen av oss tjänar på att
kasta någon annan under en
buss. Istället vinner vi alla på
att delge gedigen information,
så de runt omkring oss kan
göra optimala val. Annars kommer det snart vara varmt nog i
Sverige för att odla rosor.

Chrysal bio based flower food
• Består av papper och bidrar till en bättre miljö
• Innehåller 99% biobaserad formula
• Återvinningsbar

För mer information kontakta oss på info@chrysalnordics.com
046-19 05 40 - Följ oss på Instagram @chrysalnordics
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Butikernas
FAVORITER

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

Vi har valt ut tre butiker som är grymma på inspirera sina kunder.
Nu ger de dig chansen att se vad de satsar på vid sommarens inköp.

1
2
Ni vet väl om att
ni kan besöka vårt
showroom?
Södermannagatan 2,
Falköping
Boka ditt besök på
info@alot.se

!

Välkomna
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2 Studio J – Flowers and living

1 Åsa blommor

Det finns inget
som hjärtat
klappar lika
mycket för
som vintage
urnor. Men
det är svårt att
motstå dessa
frosttåliga urnor
från bergspotter
som är lika
vackra i krispig
vinterskrud som
inbäddade i en
varm sommaridyll.

Mjuk belysning
till den inglasade
verandan. Lampa
från Madam Stoltz.

LEMONS FOR THE WIN
– kommer bli lika het
som förra året. Hittar ni
hos despots.

Danas Have, unikt
och kärleksfullt.
Handgjord ljuslykta.
Lokalodlat, sommarblommor från våra närmsta grannar.
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CHAIR, 101 CPH - våga sticka ut!

Butiken vid havet

Sommarfräscht

Gammal handelsträdgård
vid strandkanten

Medelhavsinspiration i Båstad
– Sveriges trädgård

På västkusten med strandkanten i
sikte, ligger den lilla blomsterbutiken Åsa Blommor. Från
början var den handelsträdgård
men numera är det störst fokus
på snittblommor, binderi och
inredning. Trots det möts man av
en frodig altan, fylld med säsongens uteväxter och trädgårdspynt.
När vårsolen kommer är sommarens nyheter redan påväg in och
Malin planerar inköpen för kvällar
på punchverandan och dagar i

I mitten av Köpmansgatan
ligger Studio J, en kreativ
blomster- och inredningsbutik
som osar av en kosmopolitisk
atmosfär till tonerna av lite
up-beat loungemusik.
I butiken blir vi inspirerade
av det stora gröna växtutbudet från Medelhavet, unika
utvalda varumärken från hela
världen som kommer i både
mjuka och hårda former,
mixat med en blomsterälskan-

växthuset. De råa lerkrukorna
får sällskap av glaserade för att
pigga upp och bland de första
lokalodlade sommarplantorna,
kikar små rostiga dekorationer
fram. Romantiskt, hemtrevligt
och varmt.

 Till vänster Helen till
höger Malin butikägare.
 Glaserade krukor i härligt
grön/bruna toner från B
GREEN..
 Till kvällarna i trädgården,
delikatesser från Hafi i Getinge.

fiori magazine
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des alla favoriter i en levande
pulserande miljö.
I sommar binder vi stora
luftiga buketter fyllda med
fluffiga pioner, skir rosenskära och strån och vass från
strandbrynet och längtar
efter morgondagg, svalkande
dopp från brygga , svävande
gardiner, solvarm sand mellan
tårna och After-Beach nere på
Pepe’s...

STRÅVÄSKOR – personligt utvalda
från Bali. Finns inget härligare än
att packa sommarens frukt och
grönsaker i denna miljövänliga,
ursnygga kasse!

MORGONROCK - vem vill inte glida ner i
en mysig morgonrock till bryggan och det
uppfriskande morgondoppet? Från aiyau.
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Soliga Delikatesser från
Halländska Brännarp

3 Caroli Blomsterbutik

Vi samarbetar gärna med blomstrande återförsäljare

Kaftaner från Pampas! härliga och snygga sommarplagg,
passar till alla tillfällen. Inköp: Pampas

HAFI, Hallands Fruktindustri AB • 035 - 299 69 50 • info@houseofhafi.com • www.hafi.com •

Caladium,
en vacker
diva! Inköp:
Stjärnblom

Danskt hygge

Välkommen att boka
höst & jul 2021 hos oss!
Besök vårt showroom i Borås
eller lägg din order i vår webshop.

Avslappnad blomsterbutik i Malmö
Visionen var att kunderna skulle strosa runt
i deras nya lokaler och känna sig hemma
med en drink i handen och så blev det.
Det är en härlig oas med många häftiga
detaljer, hos Caroli får kunden tid, besöket
ska vara en upplevelse. Ett extra samtal
över bardisken eller i kafét bygger mjuka
relationer. Blomsterbutikens avslappande
och härliga miljö gör den perfekt till deras
uppskattade Yoga-klasser. Inspirationen
hämtas från Köpenhamn och danskarnas
avslappnade livsstil, att ta tillvara på miljön
runt om sig och njuta i nuet.
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Vår egen öl-drink, Low & Slow Gimber!
Inköp: Brekeriet och Gimber

Exotisk solitär, Anthurium med svensk lantlig
sommar med torkat
Råg. Våga mixa stilar
med enkelhet som en
tom flaska som vas.

fiori magazine

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

Botanik

Berätta en historia
gör kunden glad
TEXT: DAGMAR FORNE FOTO: ANDERS BERGH KLÄDER: MOOD

Det finns oändligt mycket att lära om växter. Dela kunskap
med varandra så blir jobbet roligare och försäljningen går bättre.
Rådet kommer från Ingrid Samuelsson, Fioris krukväxtexpert som
till vardags är inköpare och säljare på Fritz Blommor i Halmstad.
Genom åren har Ingrid förvärvat djup växtkunskap, något som kunderna uppskattar.
–För att veta hur växter ska skötas är det
bra att veta en del om deras ursprung och
vilket släkte de tillhör, säger hon.
MERVÄRDE

Själv är hon full av anekdoter som hon
älskar att dela med sig av, sådant som en del
kallar värdelöst vetande men som ger ett
mervärde för kunden:
– Om kunden köper en eukalyptus
berättar jag gärna att det finns 600 arter och
att den växer i Australien och att koalan äter
den. Kunderna tycker om att veta lite mer.
Självklart ska kunder också få veta rätt
namn på växten, och hur den ska skötas.
–Det syndas mycket i dag, men om kunderna får korrekt information bygger man
förtroende, anser hon.
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Amaryllis, julstjärnor och hyacinter
betraktas ofta som engångsblommor som
slängs efter helgerna.
–Lökväxterna kan mycket väl sättas ut i
trädgården och blomma under flera år om
de hanteras rätt. Det är kunskap som kunderna uppskattar, säger hon.
ÖVERLEVA

Azalea är en annan säsongsväxt som brukar
kastas ut när den blommat, men den kan
också leva i många år.
– Många växter tycker om att ha det svalt
under vintervilan. I gamla tider hade man
finrum som inte eldades så ofta, där växterna mådde bra. Numera har vi det varmt
hemma och kunskapen om hur växter ska
överleva från en säsong till en annan är låg.
Men det är roligt att kunna tipsa om hur
man kan få dem att klara sig, säger hon.

KOLLEGOR

Andra vanliga säsongsväxter är de som
brukar gå under namnet ”rumsen” som
används i julgrupper och ”mjuken” som
används till kransar.
– Det är inga enar, de tillhör ädelcypressläktet och de mår bäst utomhus.
Ingrid Samuelsson var mycket ung då hon
började i branschen. Hon har gedigen
utbildning men det allra mesta har hon lärt
sig av äldre kollegor.
– Mitt tips till nyutbildade florister är att
fråga erfarna kollegor, lyssna och läsa på om
växter och samla anekdoter exempelvis om
hur växterna använts historiskt. Arbetet blir
roligare ju mer man lär sig och en bra historia ger ett mervärde till kunden, säger hon
Till sist vill hon också betona betydelsen
av att köpa in lättskötta växter.

fiori magazine

fiori magazine
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”Det är roligt att veta varifrån
växten kommer och hur den
har använts historiskt.”
KUNDERNA ÄLSKAR TIPS!



3 Lökväxter som hyacinter

och amaryllis kan planteras i
trädgården eller i kruka ute och
blomma flera säsonger.
3 Blommande krukväxter som

azalea kan leva flera säsonger
om de får övervintra svalt och
få ett sommarlov ute på en
skyddad plats i trädgården.
3 Ställ ut din överblommade

hortensia i en stor kruka som
skyddas med löv över vintern.
Plantera den sedan på en
halvskuggig plats i rhododendronjord .



3 ”Rumsen” som egentligen heter ädelcypress, och ”mjuken”,
ärtcypress är utomhusväxter. De
klarar några veckor inne, men
vill man ha dem kvar ska de
planteras ut.
3 Vattna smart! Lyft plantan.

Känns krukan lätt är det dags,
är den tung finns det fukt även
om ytan känns torr.
TA HAND OM KUNDEN!
3 Ta reda på växtens riktiga

namn så att du kan ge rätt
skötselråd. SLU, Sveriges
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Lantbruksuniversitet, har en
öppen tillgänglig växtdatabas
SKUD, där det går lätt att söka.
vkvividi
www.vkvividi.se

3 Tänk på att kunderna har

ont om tid till vardags att
pyssla med växter. Fokusera på
lättskötta växter som kunden
har goda chanser att lyckas
med.

0430-49260
info@vkvividi.se

3 Ställ rätt frågor! Ta reda på

förutsättningarna i kundens
hem. Hus? Lägenhet? Norrfönster? Söderläge? Balkong?
3 Krydda med anekdoter:

Det är kul att veta varifrån
växten kommer och hur den har
använts historiskt.

Ingrid tipsar om
Brokbladiga växter som
tål lite misskötsel
 Philodendron,
filodendronsläktet
 Aglaonema,
silverkallesläktet
 Syngonium,
pilspetsrankesläktet

GJUTEN INREDNING
FÖR HEM & TRÄDGÅRD
@livskraftihogbyn

fiori magazine

070-2158753
linda@livskrafthogbyn.se
lindasjolunddesign.se
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Utställningen Blommor
& Ogräs i Mekaniska verkstaden
Blommor & Ogräs – torkade skapelser av Maria Bolander och
Anna Örnberg finns i Mekaniska verkstaden på Huseby Bruk.

70000



så många
haschtags har
#fioribilden

Gunillaberg
Under flera år har det ryktas om att det är sista sommaren Tage
Andersen har öppet på sin fanatiska gård, Gunillaberg. Har du inte
varit där så är rådet att inte skjuta det på framtiden.
Det är en sagolik miljö i skogen på det småländska höglandet – 2 ½
väster om Jönköping.
Sommarutställningen på Gunillaberg har öppet alla dagar
till och med den 13 September. Entré SEK 120.
Öppettider: 11 – 18.
Kvällsöppet på torsdagar till 21.00 mellan den 18 juni - 27 augusti

Tips för dig som är företagare och behöver vabba

Du kan vabba en del av dagen och den andra föräldern kan vabba
den andra delen.Om du eller den andra föräldern inte kan vabba så
kan en granne eller en släkting vabba.

Kom ihåg att du inte får ersättning för vab från Försäkringskassan
samtidigt som du får lön eller annan ersättning från ditt företag.

SM i Blomsterdesign

VÅR PROFIL

HAR FÅTT EN LITEN

VÅRSTÄDNING
...annars är allt precis som vanligt
och vi på Arnes Blommor
är alltid här. För dig!
Varmt välkommen!

FOTO: INTERFLORA AB

UTBILDNING TILL

FLORIST TRÄDGÅRD
OCH INOM

KOMVUX FLORIST

Start vår- och hösttermin

Sista ansökningsdatum 15/5
För start i höst

GYMNASIEUTBILDNING TRÄDGÅRD

Går att kombinera med grundläggande högskolebehörighet

KOMVUX TRÄDGÅRD
Start vår- och hösttermin
arnesblommor.se

Sista ansökningsdatum 15/5
För start i höst

SM i blomsterdesign tog i år nya höjder genom att evenemanget
direktsände från Fotografiska. Ingen publik fick vara på plats men alla
arbeten dokumenterades genom proffsiga bilder. Vi bad om att få ett
domarutlåtande som tydligt beskriver hur poängen har fördelats.
Uppgiften som presenteras på kommande
sidor var “en bukett i botanisk vas” gjord på
60 minuter. Sedan gjorde domarna en sluten
bedömning, alltså dömde utan att veta vem
som gjort vad. Buketten skulle bindas och
tillverkas under tävlingstiden. Men materi-

alet kunde vara förberett, såsom eventuella
konstruktioner, vasen och blommor de
tävlande tagit med sig.
Buketten skulle kunna lyftas i och ur
vas, eller från underlag, för teknisk bedömning utan att falla isär eller mista formen.

Bindstället skulle vara dominerat av stjälkar
och från bindstället och neråt ska stjälkarna
var så gott som jämnlånga. Fri storlek, fria
material, hållbarhet 24 timmar. Här är nu de
fyra bästa

Följ oss på:

mer info:

WWW.NBG.NU
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DOMARNAS UTLÅTANDE:

Hanna
Ericsson
1:a plats

En voluminös bukett till ett smäckert
underlag på en avancerad nivå och vissa
fall mycket avancerad nivå som genomförts väl. Buketten är mycket välarbetad.
Här samspelar linjer, formkontraster och
stilart. Färger utnyttjas medvetet i dess
gruppering och placering. Helhet, optisk
balans och proportioner kan finslipas men
respekten för materialet är oklanderlig.
Ett förstärkande av linjekontraster och
en tydligare utveckling av färgklang åt
olika håll såsom grannklang, tvåklang,
treklang osv kan ge ytterligare förstärkning
i djupverkan. Valördominansen är tydlig
och underlaget välgjort men läckte, vilket
gav avdrag i teknikbedömningen. 2 poäng
tilldelas för extraordinär teknisk lösning.

SM Blomsterdesign

2

DOMARNAS UTLÅTANDE

Sten
Vasseur
2:a plats

En dramatisk vas i färg och textur/struktur.
Detsamma gäller för bukettens materialval.
Färgkomposition i klang, med utbyggnad
i både valör, kulör och kontraster.
Valördominansen kan förstärkas för en
mer harmonisk helhet och underlaget kan
integreras bättre. Placeringen av utmärkande material kan utnyttjas mer för att skapa
dynamik samt förstärka den yttre formen
och de tillverkade formerna kan varieras
mer i storlek för att skapa spänning.
Teknikavdrag gjordes för fasthet/stadga,
bindställe och materialpreparering. 1
poäng gavs för extraordinär teknisk
lösning.

SM Blomsterdesign

3

DOMARNAS UTLÅTANDE

Marinette
Månsson
3:e plats

Ett härligt och genomtänkt temaarbete där
botaniskt material får en direkt innebörd
i samklang med vasen. Buketten är på en
genomförd till väl genomförd nivå och
över medel. Många färgkontraster och
utbyggnader av grönt med ett lekfullt
linjespel. Placeringen av materialet kan
förstärkas för att uppnå en tydligare
helhet. Arbetet kan med fördel gynnas av
en asymmetrisk yttre form för att leverera
den levande känslan som idén bygger på
samt en mer asymmetrisk gruppering av
formerna för ett ledigare uttryck. Tänk
ännu mer vegetativt.
När man arbetar i en färgton utbyggd
i grannklang kan vidare utbyggnad av
valör och kulör gynna arbetet. Här saknas
något väldigt mörkt mot det svarta för att
utnyttja färgkontrasterna till sitt yttersta.

SM Blomsterdesign

DOMARNAS UTLÅTANDE

Fanny
Lindblad
Kreativitetspris, Matz Bolins vandringspris
30
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En genialisk lösning där levande material
avslutar ett fantastiskt underlag för att
integrera det med buketten. Formkontraster och färg är väl genomtänkta. För att
skapa mer spänning kan linjespelet ökas
och överlappning av vissa formkontraster
utnyttjas för att skapa djupverkan. Den
yttre formen kan förstärkas, speciellt där
underlag och bukett möts. Det färgsvaga,
ljusa materialvalet kan förstärkas med
hjälp av något färgstarkt eller mörkare
material. Idén är fantastisk och med en
tydligare understilart: transparent, kan
idévärdet höjas ytterligare. Ett nytänkande
utanför boxen som belönas med Mats
Bohlins vandringspris och ges 5 poäng
för extraordinär teknisk lösning. Avdrag
i tekniken gjordes på fasthet/stadga samt
materialpreparering.

• HEL A DE T TA UP P SL AG Ä R EN A NNON S F R Å N IN T ER F L OR A •

KOMPETENS OCH
KVALITET STÅR HÖGT
I KURS HOS INTERFLORA
Att vara ansluten till Interflora ger inte bara tillgång till
marknadens bästa förmedlingssystem, Blommogram och
presentkort. Det innebär också möjlighet att utbilda sig i en
mängd ämnen. Kvalitet och kompetens värderas högt.

M

ålet för Interflora är att ha Sveriges
främsta blomsterbutiker som distri
butörer av Blommogram. Hög kvalitet
på hantverket är en förutsättning och
det satsar företaget mycket på.
– Vi erbjuder våra anslutna butiker att utveck
la sin verksamhet och sin kompetens i alla möjli
ga ämnen och kanske framförallt i det floristiska
hantverket, säger Lars Töverud, retailchef.
Det sker bland annat i form av ett stipendium,
värt 20 000 kronor, som delas ut en gång i mån
aden. Butiken som utses till stipendiat får boka
in två dagar med floristen SaraLisa Ludvigsson,
som är Interfloras konsult sedan januari i år och
som har mångårig erfarenhet som floristlärare.
– Jag var nyligen hos Gretas blommor i
Vetlanda där vi gjorde en rolig kreativitets
övning. Den utgick från kål och resulterade i
några riktigt fina bordsarrangemang. Förutom
teori och komposition handlade det om att
analysera materialet; går det att dela, gröpa ur
och håller det vatten? Vi jobbade också med
stubbar och reglar som underlag för rumsdeko
ration. Gruppen delades upp och personalen fick
samarbeta två och två, för att få in kommunika
tion som en del i uppgiften, berättar SaraLisa.

MÅNGA ÅTERKOMMANDE EVENT
– Hela utbildningen var superrolig och läro
rik för en som jobbat som florist i 17 år, säger
Sandra Englund, som fick utmana sig själv den
här dagen. Att få tid att tänka fritt, planera och
utföra ett ”tävlingsarbete” var något hon upp
skattade mycket, liksom nya tips och trix som
hon fick med sig.
– Det är fantastiskt att se viljan och glädjen
i att lära sig mer, att inte nöja sig. Det är vik
32

En magisk vårkrans med stomme av näver bands hos Interflora Växthuset Linds
i Visby, under en dag fylld av fortbildning och kreativitet.

tigt i ett hantverksyrke som bygger på tradition
men som förändras i takt med samhället. Det
ställs andra krav på oss idag och därför är det
angeläget att hålla hög servicenivå och stå för
kvalitet på en marknad med stort och varieran
de utbud, säger SaraLisa.
Många butiksägare vill gärna investera i sin
personal, i butiksuttryck, butiksekonomi eller
det floristiska hantverket, men har inte alltid
resurserna att göra det.
– Där kan vi komma in och hjälpa till. Både
konceptbutiker och ombud kan ansöka om vårt
stipendium och få coaching, utveckling och
inspiration, säger hon.
Med inspirerade florister har butiken möj
lighet att utvecklas samtidigt som Interflora
säkrar kompetens och hantverk.
– Det ger kvalitet till Blommogram, övriga
tjänster och produkter som vi erbjuder. Därför
satsar vi stora resurser, det gör vi även med
återkommande årliga event som The Flower
Effect Conference och inspirationsturnén som
vi genomför på många orter runt om i Sverige
varje höst, tillägger Lars Töverud.

Savojkål som underlag. Sandra
Englund, Gretas blommor,
jobbar koncentrerat med
en kreativ utmaning.
En rumsdekoration tar form i händerna på Åsa Karlqvist
som äger Gretas blommor, och Juliette Sjöberg, floristelev.

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

TILLGÅNG TILL WEBBASERADE KURSER
En mängd utbildningar erbjuds även på ett
modernt, effektivt och lättillgängligt sätt
genom den nya plattformen Retail Aca
demy. Eftersom den är webbaserad och
integrerad med ordersystemet Buddleja
kan samtliga anslutna butiker få tillgång till
kompetensutveckling.
Kurserna spänner över flera områden som
till exempel marknadsföring via sociala medier,
floristiskt hantverk, hållbarhet, teambuilding,
ledarskap och kommunikation. ●

Läs mer på interflora.se/anslut-butik
Sara-Lisa Ludvigsson, Interflora, höll
utbildning hos Gretas blommor.
fiori magazine

ANSLUT DIG TILL INTERFLORA

Erbjudande
till din butik!

Just nu kan du ansluta dig till Interflora och få fina förmåner.
Till och med juni 2021 bjuder vi på inträdesavgiften 2 650 kronor och ett
startpaket med marknads och förbrukningsmaterial till Blommogram. Vi
skickar också med en Interfloraprofilerad 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.
Mejla din intresseanmälan med information och bilder på din butik till:
medlemshantering@interflora.se

Porträtt

Hon skapar
med fokus
på doft
TEXT: DAGMAR FORNE

Vi på fiori blir alltid inspirerade av människor som vågar följa
en dröm och byta bana mitt i livet, speciellt de med känsla
för färg. Maria Nyström gick från att vara professionell
balettdansös till att finna passionen som florist.

G

garaget hemma vid
villan står Kullafloristen och skapar
Veckans bukett för
leverans på fredag. Jag
har ingen butik. Min
verksamhet står på tre
ben: Veckans bukett, event som bröllop och
begravningar och kurser, säger hon i telefon,
medan händerna arbetar. Det knipsar och
prasslar i bakgrunden.
Utifrån det bästa hon kan hitta skapar hon
omsorgsfullt veckans bukett som hon lägger
ut på Instagram på tisdagen. Kunderna
lägger sina beställningar i början på veckan.
Nettan kör själv ut buketterna på fredagen.

SKAPARLUST

– Jag har ett väldigt smalt utbud och
köper bara in de blommor som jag själv
tycker är allra härligast för tillfället och som
triggar min skaparlust. Jag går mycket efter
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doft – det är ju en stor del av glädjen med
blommor. Många människor har också goda
minnen förknippade med blomdofter, som
mormors syrener eller farfars tagetes, säger
hon.
Nettan förklarar att alla blommor i buketten inte behöver dofta. Det viktigaste är att
det blir en behaglig helhet.
HYACINTER

– Om man exempelvis skulle kombinera
en starkt doftande hyacint med en fräsch
och subtil fresia så tar hyacinten över för
mycket. Då är det bättre att fresian får
sällskap av blommor med svag doft så att
fresian lyfts fram, säger hon och tillägger
att hon ibland bara eftersträvar en behaglig
allmän blomdoft.
– När jag använder starkt doftande
blommor som hyacint och tuberos brukar
jag ange i presentationen att buketten doftar
mycket, och de kunder som är doftkänsli-

Nettans 5
doftfavoriter:
Pion
Dahlior
Luktärt
Mimosa
Ginst
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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

En stark glädje och
tacksamhet över att
få arbeta med det
hon själv valt.

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

ga kan då be mig byta ut de starkdoftande
blommorna. Men det är inte många som
gör det, - Doften är bara en del av helheten.
Färg, form och textur ska också vara fina
för att helheten ska bli bra. Det är helheten
kunden köper förklara hon.
SÄSONG

Nettan arbetar så mycket som möjligt i
säsong.
– Allra mest gillar jag blommor som har
en kort säsong som pioner, luktärt, ginst,
trädgårdsrosor och lövkoja. Det är roligare
om man får längta och så härligt att arbeta
med det som känns nytt. Därför köper
aldrig tulpaner före jul, även om de numera
finns redan i oktober. Det vore som att äta
knäck året runt, säger hon. Hyacinter ser
hon som en vårblomma med en säsong som
börjar till jul och fortsätter till april – maj.
DOFT

Hon beskriver känslan när hon öppnar sin
ateljé på morgonen och doften av utvalda
blommor slår emot henne – en stark glädje

36

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.

och tacksamhet över att få arbeta med det
hon själv valt.
– Jag gör bara det som jag själv gillar och
är lycklig över att jag har kunder som tycker
om det jag gör och litar på min smak.
När det gäller dofter litar hon bara på sitt
eget luktorgan, hon är inte teoretiskt skolad
om doftnoter. Hon har inte heller någon
hjälp av grossister som tipsar henne om nyheter eller speciellt väldoftande blommor.– Nej, jag är en liten spelare. Jag köper
små kvantiteter till 99 procent via nätet. På
sommaren kan jag besöka några lokala odlare, och så driver jag upp en del blommor
själv – främst luktärter.
AUSTRALIEN

Nettan berättar att hon arbetade i en
blomsterbutikskedja i Australien i många år.
Lukten av hundratals liljor när man öppnade butiksdörrarna på morgonen är ett minne
som sitter kvar.
– Jag använder helst inte liljor. Jag blev
väl övermätt. Jag tycker numera att de är lite
vulgära, säger hon med ett skratt.

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.
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.

KRANS

Är ett runt eller ovalt arbete
som enligt traditionen är
symbol för evighet, med ingen
fiori magazine

början eller slut. Kan utföras i
många olika tekniker.

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.

ARRANGEMANG

Botaniska Strutar med olika budskap
Finns att beställa på www.finsmakeriet.se

kort
Text er
6 färg

SAMPLANTERING

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

KORT & TAGS

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

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.

Onlinemöten

Michaela Eckerman
En snabb presentation av Michaela?
– Michaela 30 år, bor på Åland och jobbar som frilansande florist och Bröllopskoordinator via egna företaget Festmagasinet
samt på The Wild Rose.
Vad är din stil som florist?
– Skulle nog säga att min stil är lite spretig och Romantisk, men med guldkant!
När i livet bestämde du dig för att bli
florist?
– Det var när jag fyllt 24 och jag kände
att det var dags att ta tag i mina drömmar. Jag har alltid velat jobba med event,
bröllop och större exklusiva tillställningar,
alltid varit intresserad av inredning, vackra
saker, dukning och blommor förstås.
Hur ser din planer ut för sommaren?
– Eftersom vi även denna sommar drab-

bas av pandemins restriktioner så är många
jobb uppskjutna till nästa år. Jag har precis
flyttat ut i ett torp på landet så jag kommer
ta till vara på tiden där.

Vad har du för drömmar/visioner med
ditt företag?
– Jag vill kunna erbjuda mer egenodlat
under säsong samt på sikt sätta Åland som
bröllopsdestination på kartan.

Notis
Var försiktig med dina konton
på sociala medier.

Bästa presenten till fröken och läraren!

Ingen av oss hade kunnat förutspå hur aktuellt ämne det skulle
bli när vi publicerade den här listan i förra numret. Onlinemöte
har för många av oss blivit en viktig del av arbetsdagen och
därför valde vi att ta med den igen.

Vad är din styrka som florist?
– Jag tycker om att jobba under press,
Tänker lite ”outside the box” och gillar att
ha många bollar i luften.
Ge ett bra råd till en floristelev som tar
examen nu till sommaren?
– Våga satsa, varför inte praktisera utomlands? Mexico eller USA hade varit ett av
mina drömresemål.

Notis

1

OM MARIE
NAMN: Michaela Eckerman
BOR: Åland
ARBETAR: Festmagasinet & The Wild Rose

Vem vill du skicka vidare till?
– Linnéa Knight, The Wild Rose.

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

Här kommer tips på hur du undviker
att någon kapar ditt konto:

RÄKNA MED
TEKNIKSTRUL

Var beredd på att
tekniken ofta strular
för någon innan mötet kan
komma igång. Lägg därför
till minst 5 minuter i extra
mötestid innan ni själva kan
dra igång.

2

UTRUSTNING

Utrustningen och
främst kvaliteten på
ljudet är avgörande
för att ett distansmöte ska
fungera så bra som möjligt.
Använd därför headseat.

3

ANVÄND
WEBBKAMERA

Att mötesdeltagarna
ser varandra är en
fördel, annars går kroppsspråk, ögonkontakt och
leenden förlorade. Sätt därför
på din webbkamera.

7
8

STÄNG UTE
STÖRANDE LJUD

Sätt på Mute när
du inte pratar
för att motverka störande
bakgrundsljud.

• Ändra ditt lösenord med jämna mellanrum.
• Ha alltid ett starkt lösenord. Använd aldrig något som går att
spåra till dina hobbys, dina barns namn eller liknade.
• Ställ in tvåfaktorsautentisering för att säkra upp ytterligare.
• Klicka ALDRIG dig vidare genom några länkar som skickas
via PM. Det kan se ut som att Instagram ber dig verifiera
något via en länk men det är bara bluff. Varken Facebook
eller Instagram kommunicerar med sina använder på det
sättet.

Ann-Louise Hellman
0733-99 72 60
info@japanesepaperimport.com
japanesepaperimport.com

TYDLIG AGENDA

Ha en tydlig agenda
inför mötet så att
alla vet vad som
gäller, vilka punkter som ska
lyftas och när. Det är lättare
för deltagarna om de vet när
det passar att ta upp olika
ämnen.

4

SE OCH HÖR
ALLA

Tänk på att alla inte
är lika vana eller
bekväma med möten på
distans. Ha därför som rutin,
om du leder mötet, att fråga
alla om de har några tankar
eller åsikter som de vill
diskutera.

5
6

VAR EFFEKTIV

Det är lättare att
snabbt bli trött
framför datorskärmen. Försök därför att hålla
mötet kort och effektivt.
GLÖM INTE BORT
ATT UMGÅS

Det går att umgås
även online. Lite
småprat vid sidan av mötesagendan är lika viktigt som
om mötet hade skett fysiskt.

9

ÅTERKOPPLA
EFTER MÖTET

Efter mötet kan
det vara klokt att
återkoppla genom skicka ut
ett protokoll över vad man
kommit fram till. Man kan
inte alltid vara helt säker på
att alla har hört allt under
mötet på grund av uppkopplingsproblem.

www.klarasgodpresenter.se

™
Vi hjälper dig att öka
lönsamheten i din butik.
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.
Vi brinner för att nätverka med våra kunder. Med
utbyte av kunskap och erfarenheter kommer vi
utveckla inte bara din försäljning utan också vår
branschs framtid.
För mer informaion kontakta
Martin Thysell
042-25 13 83
martin.thysell@mastergron.se

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.

