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Vi behöver fler jobb för att minska arbetslöshe-
ten och dess negativa konsekvenser. Fyra av fem 

nya jobb skapas i företag med färre än 50 anställda, 
enligt Företagarna. Dessa företag drivs av Entreprenö-

rer som inte låter sig stoppas i första taget. Företagsamma 
personer som ser möjligheter där andra ser utmaningar. Men 
ensam är inte starkast. De mår bättre och företagen utvecklas 
snabbare i ett entreprenörsvänligt ekosystem.

Tillväxt Malmö stödjer, tillsammans med flera andra organi-
sationer i staden, Entreprenörer och företag som vill växa och 
skapa nya jobb. Erbjudandet till Entreprenörer är behovsan-
passad affärsutveckling och kan sammanfattas i tre K:n; kun-
skap, kontakter och kapital.

SKOP har under februari månad, på uppdrag av Tillväxt 
Malmö, genomfört en kundundersökning. Två av tre kunder 
anser att stödet från Tillväxt Malmö haft stor eller avgöran-
de betydelse för deras affärsverksamhet. Fyra av fem kunder 
anser att stödet från 

Tillväxt Malmö har eller kommer att innebära att verksamhe-
tens utvecklingshastighet ökar.

Kapital lyfts ofta fram som en tillväxthämmande faktor. Visst 
kan brist på kapital få förödande konsekvenser för företag i 
tillväxt. Men vår erfarenhet är att rådgivning, kompetenshöj-
ning och nya kontakter är väl så viktigt. Av det skälet erbjuder 
vi olika kompetenshöjande program. När det gäller kapital, 
tror vi på så kallat ”intelligent kapital”. Tillväxt Malmö för-
medlar kontakt med privata investerare som bidrar med risk-
kapital, men också bjuder på sin erfarenhet och ger tillgång 
till sina nätverk. Det gör vi dagligen. En gång om året gör vi 
det dessutom i ett större format – Maxa Malmö. Årets uppla-
ga går av stapeln på Malmömässan den 8e april. Då kommer 
Entreprenörer som vill växa sina företag att speed dejta inves-
terare som vill vara med och bidra.
Tillsammans verkar vi för att Malmö ska vara Sveriges bästa 
entreprenörsstad.

Jan-Erik Bengtsson

Affärsutvecklare / verksamhetsledare

Tillväxt Malmö

Sveriges bästa entreprenörsstad
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Här kommer vår 2: a utgåva av  

ENTREPRENÖRSANDA. Spännande  

reportage om bland annat näringslivet i 

våra kommuner,  rekrytering, kontorshotell 

och trevliga aktiviteter som företagsgolf 

och boule. Inte minst har vi vår drivna och 

målinriktade Carolina Gynning som profil, 

som verkligen lyckats få sina drömmar  

att gå i uppfyllelse och inspirerat många 

entreprenörer i hela Sverige. Läs gärna 

hennes spännande profilintervju!

Vi önskar dig trevlig  

läsning och återvinn  

gärna din tidning  

eller lämna  

den vidare ...

Henriette & Philip Wendelin

Projektledare Philip Wendelin
Produktion WENDELIN MEDIA
Stortorget 17  |  211 22 Malmö
Tel 040-665 56 56
Email info@wendelinmedia.com
wendelinmedia.com

Distribution Sydsvenskan/HD
Tryck BOLD Printing Malmö AB, 2015. Tidningen 
ENTREPRENÖRSANDA trycks på miljövänligt  
papper. Omslagsbild Andreas von Gegerfelt

WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner 
med inriktning på Content Marketing & Ämnes
orienterade Tematidningar som distribueras 
i ledande Svensk Dagspress. Vi arbetar med 
värdeskapande redaktionellt innehåll och berikar 
våra läsare med intressanta artiklar och reportage 
med välkända profiler och ledare. När våra annons
örer växer och gör fler affärer har vi uppfyllt vad 
WENDELIN MEDIA verkligen står för.

FÖRETAGSHOTELLET 
KOMETEN
Ett nytt modernt företagshotell i Staffanstorp med 
flexibla kontor och anpassade avtalstider efter dina 
behov och budget. Med ett bekvämt all-inclusive 
koncept har du tillgång till bland annat bemannad 
reception, mötesrum, internet och möblerat kontor. 
Från ditt skrivbord når du centrala Lund och Malmö 
samt Malmö Airport på en kvart!

Kontakta Linn Ahlström, tel. 046 - 280 43 22
eller email linn.ahlstrom@kommunfast.se
www.komethuset.se

Priser från 900 kr/månad exkl. moms
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Inget blod. Ingen svett. Inga tårar. Bara glädje, 
nördiga instruktörer och en kastrull full med Moules.

Allt för ditt nästa företagsevent.
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så många kilo mat per 
person och år i Europa 

slängs. Totalt hamnar 88 miljoner ton 
matavfall i soporna.

– Vi är noga med att ha ett tydligt kundper-
spektiv på våra kandidater. Kandidaterna ska 
således hitta rätt uppdrag utifrån sina förutsätt-
ningar, och inte tvärt om. Vi är lite mer rock 
n’roll helt enkelt, säger Pernilla Borgström.

Uppstartsfasen brukar sällan vara helt 
smärtfri för egenföretagaren. Även för Per-
nilla Borgström var det en tuff tid.

– Det var ett risktagande. Jag hade skilt 
mig och hade en son på nio månader, samti-
digt la jag in eget och lånat kapital i företaget 
och försökte bygga verksamheten. Det första 
året kunde jag inte ta ut någon lön, som tur 
var kunde jag sälja mitt hus och kunde leva 
en tid på dom pengarna.

Finderskonceptet fick ett varmt motta-
gande och många hyllade nytänket bakom 
idén.

– Men det var galet stor konkurrens så 
det gällde helt enkelt att sticka ut. Branschen 
är också extremt konjunkturberoende vilket 
har gjort att företaget har varit tvungen att 
utveckla fler ben att stå på, till exempel kar-
riärcoachning. Under 2009 var jag tvungen 
att jobba som bartender på kvällarna för att 
få det att gå ihop, säger Pernilla Borgström.

Sedan dess har FindersFee kommit att 
bli en väletablerad aktör. Pernilla Borgström 

har idag sålt företaget till nye ägaren Michael 
Gross och jobbar numera på franchisebasis. 
Samtidigt expanderar bolaget med ytterliga-
re franchisetagare i Stockholm och Göteborg. 

– Att jag nu kan jobba som franchisetaga-
re innebär helt enkelt ett fullt fokus på mina 
kunder och uppdrag och att franschiseägaren 
stöttar med de administrativa processerna. 
Jag är däremot fortfarande med och säkerstäl-
ler att FindersFee har kvar de värden som har 
varit viktiga sedan jag körde igång.

– Vi märker att intresset är stort att bli 
franchisetagare och för dem blir det ju en 
avsevärt kortare startsträcka eftersom kon-
ceptet redan är uppbyggt och etablerat. 

Ser du några trender inom rekryteringen 
just nu?
– Det blir allt större fokus på employer bran-
ding och det är något som vi tar fasta på. Efter 
sommaren kommer jag lansera ett employer 
branding-koncept och således ha ännu ett ben 
att stå på, säger Pernilla Borgström.

– Efter att ha varit i branschen sedan slutet 
av 90-talet så skulle jag säga att vi utan tve-
kan befinner oss i en intressant tid när det 
gäller området rekrytering. Referensbaserad 
rekryteringsmetodik, och det systemstöd vi 
har med det personliga relationsskapandet 
med våra kandidater, gör att vi känner oss i 
framkant i jakten på talanger även framöver.

Det var mellan amningar-
na av sin son Calle då hon 

passade på att sova en  
timme som idén till före-

taget FindersFee kom till. 
Istället för en traditionell 

rekryteringsprocess låter 
FindersFee sina ”finders” 

tipsa om och rekommende-
ra lämpliga kandidater till de 
aktuella tjänsterna. Om den 
rekommenderade kandida-

ten får tjänsten betalas  
en hittelön ut till findern. 

Nio år senare är de fortfa-
rande relativt ensamma  

om affärsidén.

TIPS OM KANDIDAT KAN GE HITTELÖN

Det var galet stor 
konkurrens så det 
gällde helt enkelt  
att sticka ut.

ENTREPRENÖRSKAP  
Begreppet användes första gången 
1723 och betydde då att man var en  
ledare och att man var uppfinningsrik 
när det gällde att tillverka saker.

173
FÖRETAGSPRESENTATION

Good morning + Helsingborg har 16 konferens- 
och  möteslokaler  under samma tak för såväl 
stora som små  möten och över 100 gratis 
 parkeringsplatser. 164 rum med 380 bäddar.

Restaurang, bar, gym, bastu, bubbelpool och relax. 

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT, 
ring 042–495 21 00
mail: helsingborg@gmorninghotels.se

gmorninghotels.se/helsingborg 

VI SÄNKER ERA LOGI- 
OCH MÖTESKOSTNADER!

– Vi kan möten!
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Näringslivsstrategen i Skurup Henrik Lund-
blad är inte sen att hålla med.

– Vi har otroligt fina miljöer och Hörte 
hamn är en av dem. Skurup har ett fantas-
tiskt läge nära järnväg, med Pågatåget är du 
i Malmö på 20 minuter. Det är inte långt till 
Malmö Airport, Kastrup och hamn i Ystad 
eller Trelleborg och så har kommunen en 
egen kustremsa. 

Läget bidrar till ett dynamiskt näringsliv 
med en rad industriföretag, it- och jordbruks-
bolag som arbetar både lokalt och globalt.

– Vi ser också hur besöksnäringen växer 
och med den allt fler rekreationsmiljöer. 

Läget, miljön och att det historiskt sett 
har varit kostnadseffektivt att driva verksam-
het i kommunen tillsammans med tillgäng-
lig arbetskraft är några nycklar till tillväxten 
i kommunen.

– Det finns cirka 1500 företag i kommunen 
och vi är måna om att hjälpa våra företagare 
och det gör vi bland annat genom att vara en 
tillgänglig kommun, det ska vara smidigt att få 
svar på de frågor man har angående tillstånd, 
bygglov och liknande. Det är också otroligt 
viktigt att vi bidrar till ett positivt klimat som 
får företagare att känna att de vågar ta steget 
och växa, säger Henrik Lundblad.

Ytterligare en viktig framgångsfaktor är 
den samverkan som finns i nätverken, de 
lokala företagarföreningarna och mellan sko-
la och näringsliv.

– Företagarna som verkar på en nationell 
nivå bidrar som utvecklande kraft för kom-
munen, Skurups Handel utvecklar genom 
olika event och aktiviteter den lokala han-
deln, Sydkusten fokuserar på besöksnäring-
en, LRF lyfter frågor kring jordbruk och 
Rotary fungerar som en mötesplats.

Samverkansprojektet mellan skola och 
näringsliv syftar till att stimulera nyfikenhet 
och lust att lära. På årets stora näringslivs-
fest i april delas det tillsammans med en rad 
andra priser, som Årets företagare även ut 
Årets samverkanspris - som går till en skol-
klass och ett företag. Förra året var det ett 
samarbete mellan ett byggföretag och en för-
skoleklass där barnen skulle själva få designa 
hus, som fick priset.

För ungdomar finns också konceptet Ung 
Entreprenör som är framtaget av Skurups 
kommun. Det är en utbildning under som-
marlovet mellan åk 9 och gymnasiet. Ung 
entreprenör ska uppmuntra ungdomar till 
att utveckla sin entreprenörsanda och prak-
tiskt prova på entreprenörskap.

Vad ser du som en viktig utmaning för 
kommunen?
– Den enskilt viktigaste är att vi bygger fler 
bostäder för att möta den efterfrågan som 
finns. I planerna finns förutom traditionella 
bostäder även kombinationsboende, där man 
har möjlighet att både bo och driva sitt före-
tag, säger Henrik Lundblad.

Tillsammans med bostadsbyggandet så erbju-
der kommunen förutom den grundläggande 
servicen skola, vård och omsorg ett rikt fri-
tids- och kulturliv.

– Allaktivitetshuset Gummifabriken är ett 
framgångsrikt exempel på hur vi lyckats ska-
pa en trevlig och avväpnande miljö. Kultur-
skolan och biblioteket som erbjuder fredags-
mys är andra exempel på hur vi arbetar med 
att skapa en tillgänglig fritid.

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION

Marcus Tegstam är klubbchef och VD på 
Lunds Akademiska Golfklubb som i år firar 
80-års jubileum. Med sin placering i Kungs-
markens naturreservat, bara sex kilometer 
från Lunds centrum, så är det både tidsef-
fektivt och smidigt för klubbens cirka 1300 
medlemmar att gå en runda på banan.

– Ja, vi ligger säreget bra placerade. Vår 
bana är kanske inte den lättaste, slår man lite 
snett så är risken att bollen landar i den tjocka 
men vackra ruffen. Men det är tjusningen och 
utmaningen med att spela på en bana som är 
en del av ett naturreservat. Ruffen är som den 
är, känd eller kanske ökänd, säger han.

De dubbla rollerna innebär att han är 
ytterst ansvarig för både själva klubben och 
dess egna driftbolag.

– De flesta golfklubbar är uppbyggda på 
det här sättet, men det finns givetvis också 
privatägda anläggningar.

De årliga intäkterna kommer främst ifrån 
medlemmarnas årsavgifter, där en del går till 
klubben, en del till driftbolaget och en del 
till Svenska Golfförbundet. Den senare delen 
täcker bland annat avgift för det administra-
tionsprogram som förbundet erbjuder sina 
medlemsklubbar.

LAGK:s bana på Kungsmarken är relativt 
snabbspelad om man bara väljer en spelstra-
tegi som passar banan och dess svårigheter. 

– I samband med att vi förra året 
anställde en ny banchef så har vi bland 
annat arbetat med banans klipplinjer, säger 
Marcus Tegstam, som även fungerar i rol-

len som personalansvarig, när de under 
säsongen är som flest så handlar det om 
mellan 12-15 anställda.
– Vi har två tränare, en på heltid som ock-
så ansvarar för golfshopen och den andre 
arbetar deltid. Den här säsongen kommer 
våra medlemmar att tillsammans med träna-
re kunna utnyttja vår nya driving range med 
Golfstudio Holger Crafoord och den senaste 
Flightscope-utrustningen.
Vårens andra nyhet är att klubben fått en ny 
krögare, Mikael von Schéele, som serverar en 
vällagad och klassisk meny.

– Vi jobbar hela tiden för att helheten på 
klubben skall bli bättre och vår nya kröga-
re är en mycket viktig del i det bygget, säger 
Marcus Tegstam.

Skånsk matkultur  
i allmänhet och Hörte 
Brygga i synnerhet är 

ett besöksmål man inte 
ska missa. Det menar 

New York Times när de 
tipsar sina läsare om 

årets bästa resmål.

Alla verksamheter har  
sina specifika utmaningar.  

Golfklubben är inget 
undantag. Det är många 

helt olika delar av  
verksamheten som  

ska fungera, allt från 
 välklippta greener  

till klubbhusmiljö  
och restaurang.

MÅLMEDVETNA SATSNINGAR GER TILLVÄXT

MÅNGA NYHETER PÅ GOLFKLUBBEN

FORMGIVET
Staffan Dahlberg är industridesigner, verksam i Malmö 
som fått Region Skånes Designstipendium för sitt design-
koncept för proteser som han har utvecklat i ett nära 
samarbete med ortopedingenjören Christian Veraeus. 

Henrik Lundblad, näringslivs strateg i Skurup.

www.skurup.se 
naringsliv@skurup.se
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CoachCompanion har varit igång i elva år, vilket 
gör dem till ett av de äldsta företagen i en annars 
ganska ung bransch. Verksamheten består av 
olika öppna- eller företagsanpassade utbildning-
ar, individuell coachning med företagsledare, 
chefer, medarbetare eller privat personer, samt 
möjligheten till att utbilda sig till Internationellt 
Certifierad Professionell Coach enligt ICF. De är 
sen länge ackrediterade av branschorganisatio-
nen ICF (International Coach Federation) till att 
muntligt certifiera sina deltagare.

– Det är ett tydligt kvitto på kvalitet helt 
enkelt. Vi har utbildat runt 3000 coacher sen 
starten och är mycket stolta över vår höga 
kundnöjdhet, säger Johnny Ganeryd.

Alla som genomgår utbildningen går förvis-
so inte vidare till att själva jobba professionellt 
som coach.

– Cirka hälften använder jobbtitelen Pro-
fessionell Coach men övriga väljer att utbilda 
sig för att få tillgång till det coachande ledar-
skapets verktyg så att de kan använda dem i 
sin yrkesroll, oavsett som man är chef, kund/
personalvårdare eller medarbetare. Alla är på 
något sätt ledare i sitt egna liv.

Vilka är då verktygen?
– Framförallt handlar det om balansen och 
styrkan i sig själv. Att kunna lyssna aktivt samt 
kunna ställa kraftfulla frågor och därigenom 
stödja sin omgivning så att de också kan nå sin 
fulla potential. Tillsammans skapas då tillväxt.

CoachCompanion jobbar med Coachande 
ledarskap enligt sin egna varuskyddade Pro-
pellermodellen.

– Det innebär att man har flera roller; leda-
re, chef och coach, och att man vet när och i vil-
ka sammanhang som rätt roll passar. Målet är 
att kunna vara chef utifrån ägarnas önskningar, 
ledare utifrån sin egen passion och coach så att 
medarbetarna känner sina passioner utvecklas. 
Om man brinner för något men inte har möj-
lighet att tända glöden hos sina medarbetare/
kunder så brinner man bara upp själv till slut.
Entreprenörer har stora fördelar av att lära sig ett 
coachande ledarskap, menar Johnny Ganeryd.

– Coachning handlar om att göra drömmar 

till verklighet och därför är det så roligt att jobba 
med just entreprenörer. Med coachningsverkty-
gen kan företagaren lyfta sin verksamhet, ta den 
vidare till nästa nivå och skapa ännu mer tillväxt. 

Många som anlitar CoachCompanion för 
enskild coachning tycker att det på många 
sätt ger en ytterligare styrka i att ta steget och 
faktiskt utbilda sig själv till diplomerad coach.

– En chef som går igenom utbildningen 
har helt andra möjligheter att utveckla per-
sonalen och få individer att växa. Och växer 
medarbetarna samt kunder så skapas tillväxt 
i det egna företaget.

CoachCompanion står nu inför en stor 
expansionsfas och lanseras i flera nya länder 
genom ett franchise koncept.

– Vi har sedan tidigare varit mycket fram-
gångsrika i Finland och planen är att köra 
igång med ytterliggare en till två nya länder 
per år under kommande år. Vi jobbar idag 
över hela Sverige genom kvalitets säkrade 
underkonsulter, och våra egna kontor finns i 
Malmö och Stockholm. Nya orter tillkommer 
inom kort även i Sverige.

– Vårt motto är ”We change the world” och 
med det menar vi att genom att förändra indi-
videns värld, så bidrar vi också till att gemen-
samt förändra den stora världen till något 
bättre, säger Johnny Ganeryd.

Det finns en entreprenör 
eller intraprenör i alla. Det 
gäller bara att väcka den. 
Vägen dit kan gå genom 

coachning. Det menar 
Johnny Ganeryd, vice vd 

på CoachCompanion.
– Som utbildad coach 

får man värdefulla verk-
tyg för att förverkliga 
drömmar, säger han. 

Både sina egna och i att 
stödja kollegor och kun-
der att nå sina drömmål.

SKYDD VID  
ARBETSLÖSHET

Många känner inte till att företagare kan få 
samma skydd vid arbetslöshet som anställda. 
För 128 kr/månad ger Småföretagarnas 
Arbetslöshetskassa den trygghet som gör att 
du vågar satsa på ditt företagande 

Med tilläggsförsäkring kan du försäkra 
inkomst upp till 80 000 kr/månad.

– Vårt mål är att du tecknar ett medlem-
skap i Småföretagarnas Arbetslöshetskas-
sa så fort du startar ditt företag. Generellt 
sett är företagare dåliga på att försäkra sin 
inkomst. För vår del är detta en självklar-
het, för då vågar du satsa på ditt företag, 
säger Thomas Gröndahl, kassaförestånda-
re på Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. 

”SMÅA” är Sveriges största a-kassa för 
företagare och omfattar alla oavsett stor-
lek eller bransch – och familjemedlemmar 
som är verksamma i företaget. Medlems-
avgiften ligger på 128 kronor per månad. 
Då ingår den inkomstbaserade delen (den 
betalas ut efter tolv månaders medlemskap 
och ger som mest 80 procent av inkom-
sten). I dag ligger den högsta ersättningsni-
vån på 910 kr per dag vilket motsvarar  en 
månadslön på 25 025 kr per månad. Innan 
12 månaders medlemskap omfattas man av 
grundförsäkringen, som mest 365 kronor 
om dagen i ersättning.

Medlemmar erbjuds dessutom att teck-
na tilläggsförsäkring hos AON direkt. 
Deras primära försäkring ger 80 procent 
av lönen upp till på 40 000 kronor i 100 
dagar, vilket kostar 295 kronor i månaden. 
Man kan höja försäkringsbeloppet upp till 
max 80 000 kronor per månad. I försäk-
ringen ingår både inkomstförsäkring och 
konkursskydd. 

Med arbetssättet ”Personlig Service” får 
varje arbetslös möjlighet till ett personligt 
samtal där man går igenom sin situation. 

–Våra handläggare har spetskompetens. 
Arbetslöshetsförsäkringslagen är snårig 
och min uppfattning är att man generellt 
sett har ganska dålig koll på regelverket, 
vilket är förståeligt, säger Cecilia Karström, 
informationsansvarig på Småföretagarnas 
Arbetslöshets kassa. 

Johnny Ganeryd, vice vd på  
CoachCompanion.

COACHNING HANDLAR OM ATT  
DRIVA FÖRÄNDRING OCH TILLVÄXT

INFO

• CoachCompanion har tio anställda men 
sysselsätter många fler kvalitetssäkrade 
underkonsulter i olika uppdrag.

 
• Har under tio år utbildat över 3000 

coacher.
 
• Verksamhetsorter: I Sverige: Malmö, 

Stockholm och Hudiksvall. I Finland:  
Helsingfors och Hangö.

 
• Jobbar aktivt med olika CSR projekt.
 
• Plan att expandera i flera länder på  

franchisebasis

FÖRETAGSPRESENTATION

Cecilia Karström och 
Thomas Gröndahl.

VI SÖKER FRANCHISETAGARE
BLI EN AV OSS!

Ansök och läs mer om vårt 
framgångsrika koncept på 
vår hemsida: 

www.fi ndersfee.se

ÄLSKAR DU AFFÄRER 
OCH REKRYTERING?

ANNONS ANNONS
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Välkommen till  
en kostnadsfri  
informationskväll 
om åderbråck!

www.kirurgi-centrum-oresund.se

Tid: Måndag 11 april, kl 18.00-19.00 • Måndag 25 april, kl 18.00-19.00

Plats: Klinikens lokaler på Roslinsväg 18, Malmö

Kirurgicentrum Öresund är en hög- och helspecialiserad klinik för 
utredning, rådgivning och behandling av alla typer av åderbråck  
och kärlbristningar. Vi erbjuder som en av få kliniker i Europa alla 
moderna behandlingstekniker mot åderbråck, men utför även min-
dre kirurgiska ingrepp på hud och underhud. Du finner oss centralt  
i Malmö på Roslinsväg 18. Välkommen!

Antalet platser begränsat, därför obligatorisk anmälan på  
tel 040-26 51 00 eller maila till kirurgi.centrum.oresund@gmail.com

Kärlkirurg Carl Henrik Schelp förklarar vad åderbråck 
är, när man får det, varför och hur man idag kan behandla 
dessa effektivt, tryggt och skonsamt med marknadens 
modernaste tekniker. Deltagare på seminariet erbjuds 
gratis konsultation och undersökning med ultraljud hos 
vår kärlkirurg.

Carl  
Henrik  

Schelp.



Med rätt verktyg och kompetens blir rekry-
teringen mer säker och effektiv. Det vet 
Sofie von Homeyer som driver Chefspoo-
len, ett företag som är specialister på rekry-
tering, coaching och ledarskapsutveckling. 
Efter flera år som marknadschef sadlade 
Sofie von Homeyer om till rekrytering och 
förvärvade Chefspoolen 2009. Med mål-
sättningen att kunna styra och prioritera i 
sitt yrkesliv valde hon att bli ägare till ett 
bolag med allt vad det innebär med risker 
och utmaningar.

– Jag valde att köpa ett företag för att kor-
ta ner startsträckan, helt enkelt. Dessutom är 
det otroligt kul att driva och utveckla bolaget. 
Och för att bli en ännu bättre företagsledare 
och partner till våra kunder genomförde jag 
en Executive MBA med examen 2015, säger 
Sofie von Homeyer. 

När ett företag väl vänder sig till Chefspoo-
len för att få hjälp med ledarrekrytering 
påbörjas en omfattande process för att hitta 
lämpliga kandidater.

– Det första steget är att skaffa sig en 
grundlig bild av företaget. Det gör vi genom 
intervjuer med flera personer; närmsta chef, 
parallell kollega och underställd personal. 
Personerna får samma frågor men de har alla 
olika perspektiv beroende på vad de har för 
ansvarsområde, vilket gör att man får en tyd-
lig helhetsbild, säger Sofie.

Frågorna syftar till att kartlägga nuläget för 
företaget, vilka utmaningar som finns och vad 
man vill uppnå i framtiden, både på kort och 
lång sikt.

– Det är också viktigt att klarlägga vilken 
typ av ledare som företaget faktiskt behöver. 
Ska det vara en som har en förvaltande roll 
och fortsätter att driva verksamheten i en 
inarbetad riktning, eller ska det vara en för-
ändrande roll som ska driva och utveckla före-

taget i annan riktning? När alla parametrar är 
utstakade gäller det att hitta lämpliga kandida-
ter för positionen.

I många fall utannonseras tjänsterna via 
jobbsajter och sociala medier och Chefspoo-
len får flera ansökningar.

– Men i vissa fall är tjänsten inte offentlig 
och vi genomför rekryteringsprocessen via 
executive search. I andra fall får vi inte in till-
räckligt relevanta svar. Då börjar vi kartläg-
ga var rätt person för jobbet kan befinna sig 
och använder samtidigt våra kontaktnät för att 
hitta kandidater som passar. Sociala medier är 
också ett värdefullt hjälpmedel för att hitta rätt 
kompetens.

– Vi gör djupintervjuer med de kandidater 
som stämmer med det vi söker. Det handlar 
om kompetens och erfarenhet men också om 
personliga värderingar och personlighetstyp. 
Hela processen att ta fram relevanta kandida-
ter inklusive kvalitetssäkring brukar ta mellan 
fyra och sex veckor.

CHEFSERFARENHET FRÅN NÄRINGSLIVET
Chefspoolen skiljer sig från andra rekryte-
ringsföretag eftersom alla konsulter har tidi-
gare erfarenhet från näringslivet.

– Vi har alla varit chefer tidigare och kan 
därmed mycket lättare sätta oss in i ett före-
tags behov och önskemål. Vi har suttit i deras 
situation och kan förstå och känna igen deras 
verklighet, säger Sofie von Homeyer.

Hur ser framtiden ut för Chefspoolen?
– Idag finns vi i Malmö, Göteborg, Stock-
holm och Kalmar med ambitionen att växa på 
befintliga, men även på nya orter. Så just nu 
rekryterar vi konsulter till Chefspoolen som 
har kompetens att arbeta enligt våra kvalitets-
säkrade metoder. För våra verksamhetsområ-
den är rekrytering till både privata näringsli-
vet och offentlig sektor dominerande delar av 
vår omsättning, men efterfrågan på interims-
lösningar ökar samt intresset för ledarskaps-
utveckling där vi just nu lanserar ett nytt kon-
cept med fokus på hållbart ledarskap, avslutar 
Sofie von Homeyer.

Rekrytering är en viktig 
faktor för att bli ett fram-

gångsrikt företag. Men 
att hitta rätt person till rätt 

position kräver kompetens 
och erfarenhet.

RÄTT REKRYTERING LEDER TILL FRAMGÅNG
Jag valde att 
köpa ett företag 
för att korta ner 
startsträckan

Sofie von Homeyer, VD Chefspoolen.

RISKFYLLT
Yngre säsongsanställda kvinnor och män har en högre riskkonsumtion av 
alkohol än motsvarande åldersgrupper i befolkningen, visar en enkätunder-
sökning bland säsongsanställda i Åre som genomförts vid Avdelningen för 
hälsovetenskap vid Mittuniversitetet.

Med BL Ekonomi får du en kostnadse� e ktiv och bekväm programlösning för 
din  bokföring och fakturering. Du har alltid uppdaterade programversioner, 
program support, säker lagring och automatisk säkerhetskopiering. 
Du kommer åt din  bokföring och fakturering överallt, bara du är uppkopplad.

Du kan beställa antingen bokföring eller fakturering, eller båda program-
delarna. Du betalar endast 79 kr per månad och program. Kör du båda  
programmen kan dina fakturor automatiskt registreras i bokföringen, vilket 
spar mycket tid.

Programmet fungerar lika bra i Windows, Mac OS och Linux.

Internetbaserat • Serverlagring • Uppdateringar 
• Säkerhetskopiering • Support •  e-böcker

Box 84, 820 64  Näsviken | Tel: 0650-54 14 00 | Fax: 0650-54 14 01 | salj@blinfo.se | www.blinfo.se | facebook.com/blinfo

BL     Ekonomi – onlineprogram 
för din bokföring och fakturering

www.blinfo.se
Scanna koden med din smart-
phone så kan du komma igång 
direkt med BL Ekonomi.

Ladda ner och provagratis en månad!
Läs mer på www.blinfo.se eller kontakta 

våra  säljare på 0650-54 14 00 eller salj@blinfo.se.

79:-/mån/program

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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www.abnilsson.se

040 45 01 68   |   Kungstorpsvägen 10 B

Jag driver en juridisk verksamhet i Höllviken med 

fokus på företagsjuridik, inkasso, fastighetsrätt 

och familjerätt ( jag processar även i domstol). Min 

tanke är att finnas lokalt i Vellinge kommun så att 

man inte skall behöva åka till Lund eller Malmö för 

att träffa en jurist – jag ska vara enkel att nå vid 

behov. En första konsultation kostar 750 kr inkl 

moms (för medlemmar i VFFG eller Grid är det 

gratis) Välkomna!

En del företag 
återkommer med både 
stora och små frågor 
vilket gör att man lär 
känna företaget och 
familjen. Det tycker 
jag är roligt, lite som 
en familjeläkare.

Anna Björck Nilsson AB

Juristbyrån

040 45 01 68   |   Kungstorpsvägen 10 B

”

Trelleborgs Golfklubb
tel: 0410-33 04 60  

kansli@trelleborgsgk.se

Lyckad företagsgolf!

Med härlig utblick över Östersjön arrangerar vi Er golf.

Golfkrogen finns till förfogande med både restaurang och kiosk

Shop  &  Academy hjälper till med både uppvärmning  
och prisbord om så önskas

Välkommen med er förfrågan

TRELLEBORGS GOLFKLUBB  
– EN RIKTIG SEASIDE  

Pumpvägen 2 • Tel 0413-234 94
ÖPPETTIDER:
Måndagar-fredagar 11-18
Lördagar 10-16 • Söndagar 11-16
www.lager23.se

ÅRETS STORA
GOLFKLÄDES-
UTFÖRSÄLJNING
I HÖÖR!
Vi har rensat lagren hos våra
leverantörer. Fantastiska 
märkesfynd! Många
funktionsplagg
av hög kvalitet

OOOTROLIGT

ETT TILLFÄLLE

SOM ALDRIG

KOMMER 

IGEN!!!

MASSOR AV
GOLFKLÄDER
VRÄKES BORT

TILL HELT
OSLAGBARA
PRISER!!!

Gäller så långt 
lagret räcker.

Först till kvarn...

150kvm separat
avdelning med
golfklädesfynd!

ALLT 
SKALL 
BORT!
KÖP5
VALFRIA PLAGG PÅ
GOLFAVDELNINGEN.
BETALA ENDAST

1.000kr
(200 KR/PLAGG)

FUNC FACTORY
REGNSTÄLL
(1.299-1.499 kr) ...... NU399.-
GOLF PIKÉ (500-700 kr)

                                      
NU....199-299.-
VINDJACKOR (600-900 kr)

NU....299-399.-
REGNJACKOR
20.000 vattenpelare
och 20.000 andning.
(1.800 kr) ................ NU399.-
REGNBYXOR
20.000 vattenpelare
och 20.000 andning.
(1.400 kr) .......,,,,,.... NU399.-

FUNKTIONS PIKÉ (500-700 kr)

                                        
NU....199-299.-
GOLFBYXOR (500-900 kr)

NU....199-399.-
GOLFKJOLAR (400-600 kr)

NU....199-299.-
STICKAT (400-800 kr)

NU....199-399.-
FUNKTIONS-
FLEECE
(700 kr) .........................299.-

NÅGRA PRISEXEMPEL (finns i dam & herr)

ALDRIG FÖRR HAR DU 

KUNNAT HANDLA BRA

GOLFKLÄDER

SÅ BILLIGT!!!

Mot
Hässleholm

Mot
Malmö

Pumpvägen

Vä
g 

23HÖÖR
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– Det ger oss en djupare och bredare förståel-
se för hur det skånska näringslivet ser ut och 
fungerar, säger Hans Dahlin, vd.

Konceptet är baserat på en holländsk förla-
ga. När Hans Dahlin under uppväxtåren jobba-
de i Holland var det just som uthyrd ekonom.

– Jag fick en mycket positiv upplevelse av 
rekryteringssektorn och det gav mig dess-
utom en fin introduktion till arbetsmarkna-
den, eftersom jag fick möjlighet att prova på 
många olika arbetsplatser. De upplevelserna 
har stått som förebild för vår verksamhet, 
säger han.

Genom att vara mindre har Standby Work-
team större möjligheter att leverera högkvali-
tativa tjänster.

– Vi har stor kunskap om själva hantverket 
som ligger bakom en gedigen klassisk rekryte-
ringsprocess. Vi vet hur och var man ska söka 
personal och vilka kanaler, oavsett digitalt 
eller print, som funkar bäst i vilka lägen för 
att hitta rätt kandidater för en tjänst.

Vad är utmaningen när det kommer  
till rekrytering?
 – Inget uppdrag är det andra likt utan man 

måste alltid sätta sig in i de specifika förut-
sättningarna; hur ser företaget ut? Arbets-
miljön? Vilka utmaningar finns för just den 
befattningen? Är det ett företag som befin-
ner sig i utveckling? Allt detta ska matchas 
mot en person som ska fungera både kom-
petensmässigt och socialt. Det finns alltså 
inga genvägar till en framgångsrik rekryte-
ring, säger Hans Dahlin.

En stor fördel med att använda en professionell 
rekryteringstjänst är också att man får ett bre-
dare utbud av kandidater, menar Hans Dahlin.

– Vi når ett stort antal kandidater som inte 
är aktivt sökande, vilket är viktigt i rekryte-
ringsprocessen. Dessutom jobbar vi aktivt i 
sociala medier. Där är vi riktigt duktiga på att 
hitta rätt.

Vilka egenskaper är viktiga för en rekry-
terare?
– Framförallt är det att kunna känna av männ-
iskor och ta pulsen på personen. Rekrytering 
kan vara en snårig sak och det är lätt att man 
springer fel om man inte har gedigen erfaren-
het och är bra på att förstå människors och 
företags behov, säger Hans Dahlin.

Familjeföretaget Standby  
Workteam var en av de 

första i regionen att driva 
bemannings- och rekryte-

ringsverksamhet. Idag,  
precis som i starten,  
har företaget fokus  

på kvalitet och lokalt,  
personligt engagemang. 

”VI VET HUR OCH VAR MAN  
SKA SÖKA PERSONAL”

Inget uppdrag är det 
andra likt utan man 
måste alltid sätta sig 
in i de specifika förut-
sättningarna

Hans Dahlin,  
vd för Standby
Workteam.

”Mobiler och annan små-
elektronik läggs i byrålådor 

eller ännu värre, slängs  
i soporna och eldas upp och 

försvinner för gott.”

Christer Forsgren, miljö- och teknikchef 
i Stena Metallkoncernen, om att vi mås-
te ta hand om de sällsynta metallerna 
datorer och mobiler. De behövs för att 
räcka till morgondagens elektronik.

Nu är vi ännu större på bläck!
Vi har utökat sortimentet med bläckpatroner och toner till ytterligare 10 000 skrivare. Det fi rar 
vi med att ge dig 25% rabatt på bläck och toner av märket inkClub.

Vi hjälper dig gärna – ring 020 - 10 00 10!

Gäller t.o.m. 31/5 2016. Kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden, cashback- eller loyaltyprogram.

Ta del av erbjudandet här:

www.inkClub.com/ink

Snabba leveranser

Alltid 30 dagars öppet köp

Kända märken och prisvärda alternativ

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Autoropa
Narvavägen 19, Stockholm
Testvägen 18, Arlöv/Malmö
Telephone: 040-43 70 00 (vxl)
info@autoropa.se
malmo.ferraridealers.com Ferrari.com

OFFICIAL FERRARI DEALER

Autoropa

Sportig, elegant och mångsidig: upptäck nya California T,
den exklusiva, ultra-innovativa cabrioleten som levererar körglädje som  
bara en Ferrari kan ge.

Sveriges enda auktoriserade Ferrariåterförsäljare, Autoropa, välkomnar dig att upptäcka 
California T i våra showroom i Malmö och Stockholm och Malmö redan idag.

9247 Autoropa California T 248x372.indd   1 29/03/2016   11:46



LETAR DU EFTER EN

WEBB
LÖSNING?

www.ahltorpmedia.se

Ange koden ENTREPRENÖR och få ett års gratis hosting när du beställer en hemsida

RING 040 -617 15 30

[ WEBBDESIGN ] [ UTVECKLING ] 
[ E-HANDEL ] 

[ SUPPORT ]
[ WEBBSHOP ] [ SEO ]
[ WEBBAPPLIKATIONER ]

[ NYHETSBREV ]

[ MM.]

– Jag ser priset som något som inte bara är 
positivt för mig, utan som en uppmuntran till 
alla kvinnor som kämpar med sina företag. 
Jag tror det kan inspirerar många unga tjejer, 
säger hon.

Hon menar att det är viktigt att jämna 
ut de skillnader som finns mellan mäns och 
kvinnors företagande.

– Vi har ju fortfarande fler manliga entrepre-
nörer än kvinnliga och jag tror att kvinnor helt 
enkelt behöver få en extra push. Därför försö-
ker jag vara en förebild för andra. Det är kul att 
det kan ge ringar på vattnet. Jag känner att det 
är dags för oss tjejer att tjäna våra egna pengar 
på egna villkor och inte vara beroende av andra.

Just att klara sig själv har alltid varit en driv-
kraft för Carolina Gynning.

– Det är svårt att säga varför det har blivit så 
men jag har alltid velat vara självständig. Vad 
som än händer så ska jag fixa det själv. Jag har 
också drivit mycket av revansch. Som offentlig 
person sticker man ju ut hakan och då är det 
många röster som sagt ”det där kommer du ald-
rig fixa, du är inte en riktig entreprenör”. De där 
rösterna kan jag motbevisa bara genom att visa 
siffrorna i mitt bolag. Det är alltid himla kul att 
kunna ge igen, säger hon.

Den huvudsakliga delen av Carolina Gyn-
nings affärsverksamhet utgörs av konsten. 
Hennes tavlor är mycket eftertraktade och 
säljs för stora pengar. Samtidigt har hon under 
årens lopp utvecklat fler ben att stå på, till 
exempel designprodukter och smycken.

– Jag har aldrig varit rädd för att tjäna 
pengar på min konst. Konstvärlden kan vara 
ganska konservativ och vissa tycker är fult att 
vilja sälja sin konst men jag ser det som vilket 
yrke som helst, säger hon.

Så om inspirationen tryter framför staffli-
et har hon således fler inkomstkällor än bara 
tavlorna.

– Ambitionen har hela tiden varit att skapa 
ett varumärke. Därför har jag designat glas-
produkter tillsammans med Cervera och jag 
har också lanserat ett vin tillsammans med 
Åkesson, till exempel. Det har varit viktigt att 
bredda verksamheten, och gärna med sådan 
som är annat än just själva konsten – även om 
mitt entreprenörskap så klart utgår från mitt 
konstnärskap, säger hon.

För att maximera vinst har hon därför 
valt att förmedla sin konst på innovativa sätt, 
bland annat genom att välja bort de etablera-
de gallerierna.

– Det råder en snedfördelning, där galle-
risterna och konsthandlarna tjänar alla peng-
arna medan konstnärerna, som lagt ner själ 
och hjärta i konsten, blir utan. Jag tycker istäl-
let om att röra om i grytan och utmana invan-
da föreställningar.

Vid sin sida har Carolina sin mamma, konst-
nären Agneta Gynning. 

– Mamma betyder oerhört mycket för mig. 
Jag är ju uppvuxen i hennes ateljé och jag fick 
tidigt lära mig att utrycka mig kreativt. Det 
var där och då som min talang föddes. Många 
kan tycka att det är konstigt att man vill jobba 
tillsammans med sin mamma men jag tyck-
er tvärtom. Vi har verkligen skitkul ihop och 
pratar om allt. 

Vad har du för tips till gryende entrepre-
nörer?
– Man måste följa sin intuition. Det som 
känns rätt är oftast det som är rätt, man kän-
ner det i magen. Magkänslan är ett riktigt bra 
verktyg i business, den hjälper en att avgöra 

Det har hänt en hel del 
sedan Carolina Gynning 

vann dokusåpan Big  
Brother 2004. Idag är hon 

en väletablerad konst-
när och affärskvinna som 

i höstas utsågs till Årets 
Kvinnliga Entreprenör av 

Direct Selling Sweden. 

Gynning rör om i grytan och utmanar

vilka som är bra att jobba med och vilka idéer 
man bör satsa på. Jag har kommit långt på att 
helt enkelt lita på min första tanke. 

–I vårt samhälle så finns det redan så 
mycket så jag tror att ju galnare en idé är desto 
bättre. Hittar man på något jättecrazy så tyck-
er jag att man bör testa – sedan får det bära 
eller brista. 

Carolina Gynning, Årets 
Kvinnliga Entreprenör.

NY TEKNIK 
Under en tid har ProNano, en pilotfabrik för nanoteknik, planerats i Lund. Nu står det klart att 
projektet får fyra miljoner kronor av Rise, statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Det är 
lika mycket som Region Skåne investerar. Att etablera verksamheten i Lund med ESS och Max IV 
innebär att man skapar en oerhört stark koppling mellan industri och forskning.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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MediKat	har	18	års	erfarenhet	av	

Välkomna	önskar	Katarina	och	Marie,		
vi	finns	i	Malmö	och	Lomma.

Boka	tid	på	www.medikat.se	eller	040-611	14	40	
samt	besök	www.medikat.se

läppförstoringar och rynkbehandlingar	

 

 

”Nu hinner jag fokusera på 
mitt jobb som arkitekt.  

Lite ordning på mina papper 
så fixar redovisningsbyrån 

resten!” 

www.marredo.se 
046 – 70 56 60 
info@marredo.se 
 

Gynning rör om i grytan och utmanar
I 19 år har Katarina Skällenäs på MediKat 
jobbat med skönhetsbehandlingar i form av 
injektioner. Till sin hjälp har hon Leg sjuk-
sköterska Marie Sandberg. MediKat använ-
der både Botulinumtoxin A, så kallat Botox 
eller Azzalure, och fillers. 

– Dessutom är vi en av väldigt få klini-
ker som tar emot remisspatienter för rekon-
struktiva ingrepp, till exempel vid medfödda 
missbildningar eller skador, säger hon.

När det gäller fillers används naturliga icke-
permanenta produkter som kroppen bryter 
ner, till exempel Restylane och Emervel.

– Det innebär att det därmed är ett 
mycket ofarligt ingrepp och det är extremt 
sällsynt med allergiska reaktioner. Vi har 
dessutom lång erfarenhet och gedigen 
utbildning, vilket tyvärr många inte har 
i branschen. Det är ett stort problem att 

många icke-utbildade och icke-legitimera-
de idag erbjuder den här typen av behand-
lingar, säger Katarina Skällenäs.

Vilka trender ser du?
– Det har blivit stort fokus på kinder, man 
vill ge tillbaka kindbenen den volym som 
man kan tappa med åldern. Många har dess-
utom tappat sin rädsla för botulinumtoxin 
och vågar idag testa i allt större utsträckning.

MediKat har mottagning i både  
Malmö och Lomma. Läs mer på  
www.medikat.se

En sund trend som allt fler lever efter är att 
äta naturligt. Vad betyder då det? 

Vi kontaktar Eva Bülow som i stort sett hela 
sitt liv ätit naturligt. Eva driver sedan snart  
7 år Bülow Clinic AB som är en hälsoklinik 
med inriktning på framförallt viktminsk-
ning. Kliniken ligger på fashionabla Öster-
malm i Stockholm i en vacker 1800-tals fast-
ighet. 
Eva Bülow, tillsammans med kompanjonen 
Gustaf-Wilhelm Hellstedt samt ett antal 
coacher lär ut konsten att gå ned i vikt och 
leva basiskt.  

ENTREPRENÖR MED SIKTE PÅ SKÖNHET

ENTREPRENÖRSANDA INOM VIKTMINSKNING

Magkänslan är ett riktigt bra verktyg 
i business, den hjälper en att avgöra 
vilka som är bra att jobba med och 
vilka idéer man bör satsa på.

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION

M
ediKat	har	18	års	erfarenhet	av	

Välkom
na	önskar	Katarina	och	M

arie,		
vi	finns	i	M

alm
ö	och	Lom

m
a.

B
oka	tid	på	w

w
w
.m
edikat.se	eller	040-611	14	40	

sam
t	besök	w

w
w
.m
edikat.se

läppförstoringar och rynkbehandlingar
	

Eva Bülow 
driver sedan 
snart 7 år 
Bülow Clinic 
AB.

Roboten Spencer har visat att den klarar av att agera 
på en flygplats. Efter tre år gjordes de slutliga testerna  
i förra veckan på Schiphol i Amsterdam. Spencer regist-
rerade pass och vägledde passagerare i folkmyllret.

HJÄLPSAM

FOTO: ANDREAS VON GEGERFELT

040 611 14 40
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– Även om åderbråck i regel är ofarliga kan 
de ge upphov till olika former av besvär. Med 
nya skonsamma behandlingsmetoder kan 
man idag tryggt och effektivt behandla dessa 
med ett långvarigt resultat, säger Carl Henrik  
Schelp, kärlkirurg vid specialistkliniken 
Kirurgicentrum Öresund i Malmö.

Åderbråck kallas på fackspråk ”varicer” och 
betraktas som ett oskyldigt medicinskt till-
stånd. Ungefär 20–30 % av den vuxna befolk-
ningen, både kvinnor och män, drabbas av 
någon form av åderbråck, oftast på underbe-
net. Åderbråck kallas de utvidgade och sling-
riga ådror som ligger direkt under huden.

– Man vet att åderbråck både fysiskt och 
psykiskt kan vara obehagliga, smärtfulla och i 
mer sällsynta fall leda till mer allvarliga loka-
la problem, bland annat med återkommande 
ytliga blodproppar, klåda, eksemtendens och 
svårläkta bensår. I takt med ökande utbred-
ning upplever många tyngd- och spännings-
känsla i benet. De är ofta ömma och svullna 
i varma perioder eller på kvällen. Nattliga 
kramper är också ett vanligt besvär. 

Riskfaktorer för utveckling av åderbråck är 
en kombination av ärftlighet, stillastående och 
stillasittande arbete, till viss del övervikt och 
hos kvinnor graviditeter. Välfungerande klaf-
far i de ytliga venstammarna börjar med tiden 

”läcka”, vilket medför att blodet delvis flyter 
i ”fel riktning”, vilket i sin tur gör att tryck-
et i venstammarna ökar. De mindre venerna 
under huden motstår inte detta tryck och blir 
utvidgade och slingriga. Det är dessa vi ser 
direkt under huden. 

Kirurgicentrum Öresund erbjuder som en 
av få kliniker i Europa alla moderna behand-
lingsmetoder mot åderbråck. 

– Alla operationer och behandlingar utförs 
av specialistläkare i kärlkirurgi med stor erfa-
renhet av åderbråcksbehandling. Indikation 
för operation kan vara både medicinsk, före-
byggande eller rent kosmetisk. Med hjälp av 
en tunn kateter kan vi idag försluta de sjuka 

venerna från insidan. En behandling tar mellan  
20 och 40 minuter och utförs i lokal bedövning. 
Vid dessa skonsamma behandlingsformer 
behövs varken narkos eller sjukskrivning. Vi 
använder moderna tekniker som laser, steam 
(vattenånga), radiofrekvens och medicinskt 
lim, säger kärlkirurg Carl Henrik Schelp.

Han är en av de mest erfarna i världen när 
det gäller medicinsk limbehandling av åder-
bråck och har belönats med pris för detta.

Val av behandlingsmetod avgörs efter en 
grundlig ultraljudsundersökning av kärlen i 
benet. 

– På så sätt får varje patient en individu-
ellt anpassad och skräddarsydd behandling. Vi 
har lång erfarenhet men kort väntetid.

Historiskt sett har  
åderbråck ansetts vara 

ett kosmetiskt problem, 
ett tecken på åldrande. 
Idag vet vi bättre än så.

”ÅDERBRÅCK ÄR MER ÄN BARA ETT KOSMETISKT BESVÄR”

Carl Henrik Schelp, Kirurgi
centrum Öresund i Malmö.

Venture Cup har korat årets vinnare. Bland vinnarna finns KTH-studenterna Aline 
de Santa Izabel Alves, Bernardo Bello, Stefano Chiala och Andre Rosa med affärs-
idén: My Global City, en app som hjälper användaren att upptäckta sin stad.

VINNARE 

Det här är inte en SUV. Det är en seriös sportbil.
Porsche Macan Experience - lördagen den 9 april.
För att fler ska få möjligheten att upptäcka Porsche Macan har vi öppet hus den 9 april, mellan kl 11.00 – 15.00.

Ta med hela familjen och upplev bredden som olika modeller inom Porsche Macan-familjen erbjuder under en dag full av 

aktiviteter för alla åldrar. Tävla om VIP-biljetter för hela familjen till Porsche Carrera Cup Scandinavia eller låt de minsta få  

sin första Porsche-upplevelse bakom ratten på en Porsche-sparkbil. Men passa främst på att provköra Porsche Macan.  

Bilen som är testad på världens tuffaste racingbanor för att du ska kunna köra till jobbet på måndag morgon.

Porsche Macan – Bränsledeklaration blandad körning 6.1 - 9.2 l/100 km. CO2-utsläpp: 159 - 216 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

Djurhagegatan 11, Malmö Tel: 040 - 55 50 00

För vägbeskrivning besök vår hemsida.

www.porsche-malmo.se
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RESTAURANG | HOTELL | KONFERENS | FEST | CAFÉ | BUTIK | CATERING | KULTUR
TEL 040 - 42 32 50 | WWW.ANGAVALLEN.SE | E6/E22 AVFART 6 | FRÅN MALMÖ CENTRAL BUSS 146 HPL HÅSLÖV E6

”Rolf Axel Nordström och hans 

familj är föregångare 

på den svenska matscenen.”
Citat ur årets White Guide.

”Glada grisar och lyckliga kossor. 

Allt fler vill äta mat som är producerad med största möjliga omtanke om djur och natur.  

På Ängavallen kan medvetna matälskare bara sjunka ner i stolarna i det gamla stallet  

och njuta. Allt är ekologiskt. Allt är vackert, vällagat och med fina kontraster mellan mjukt 

och knaprigt, sött och salt. Det hembakta brödet är svårt att låta bli. Laxen i persiljebuljong 

är len och doftar fläder, de olika varianterna på gris, långbakad sida och nystekt filé serveras 

med säsongens allra mjällaste primörer. Att en i sällskapet är vegan möter inga som helst 

hinder och även hen får sig en stor smakupplevelse. Spara en skvätt av vinet till de sex 

härliga ostarna från gården, gjorda på mjölk från egna kossor där kalvarna aldrig tas  

från sina mödrar. I butiken serveras god lunchkorv från glada grisar.  

Rolf Axel Nordström och hans familj är föregångare på den svenska matscenen.”

Vill du veta mer om oss, djuren och naturen, gå in på www.angavallen.se
Vill du själv få samma upplevelse som White Guide, välkommen till vår restaurang.



– Vi är den lilla, stora utmanaren i behand-
lingsbranschen med behandlingar som ligger i 
tiden och som är anpassade efter det moderna 
samhällets krav. På kort tid har vi fördubblat 
vår omsättning, säger han.

Human Gardenings multidisciplinära team 
har lång erfarenhet av att arbeta med alkoho-
lism och beroende. Flera i teamet har egen 
erfarenhet av missbruk och lång nykterhet 
bakom sig. 

Mikael Lund, som själv har 23 års erfaren-
het av behandling för beroende, känner vi igen 
från bland annat från tv-programmet Lyxfäl-
lan där han medverkar som livsstilscoach åt 
människor med beroendeproblematik. 

– Alla tankemönster, känslor och beteen-
den går att förändra, säger han

På Human Gardening erbjuder man ett sex 
eller tolv veckor långt öppenvårdsprogram, 
beroende på vilken takt som patienten vill 
behandlas i. 

Metoderna skiljer sig från större internat-
behandlingar genom att man jobbar i små 
grupper med två terapeuter per grupp. Ett 
multidisciplinärt team bestående av terapeu-
ter, läkare, psykologer och coacher finns hela 
tiden tillgängligt.

– Vår konkurrensfördel jämfört med 
många av våra kollegor i branschen är just 
att vi har mindre grupper, max sex personer i 

varje, kombinerat med stort personligt enga-
gemang. Därigenom får vi också ett mycket 
högre resultat. I vår senaste undersökning har 
vi efter avslutad behandling 73 procents bibe-
hållen nykterhet och drogfrihet, vilket ligger 
cirka 10-20 procent över snittet.

Patienterna kommer antingen på eget ini-
tiativ eller på initiativ av familjemedlemmar, 
socialtjänsten eller arbetsgivare. Ibland frivil-
ligt, ibland med tvång.

– Det är en viktig utgångspunkt att patien-
ten, oavsett beroende, möter sin egen verk-
lighet i förhållande till beroendet. Man mås-
te förstå är att det inte är drogen som är vår 
fiende, utan förnekelsen. Det är först när för-
nekelsen bryts som patienten når insikt och 
kan tillfriskna.

Enligt Mikael Lund är de medberoende en 
grupp som också är i stort behov av vård och 
stöd.

– Den medberoendes drog är den bero-
ende, kort sagt. Man är således helt upptagen 
med en annan människas tankar och känslor 
och följer med i den beroendes toppar och 
dalar. När den beroende blir nykter och drog-
fri kan det vara en mycket svår omställning 
för den medberoende, eftersom de är vana vid 
den kaotiska tillvaron som beroendet skapar. 
Därför måste den medberoende också vara 
med på resan för att tillfriskna.

De som genomgår Human Gardenings 
behandling gör det helt nyktra och drogfria, 
det vill säga att utöver droger och alkohol 
fasas även överflödiga mediciner ut.

– Vi jobbar med känslor och de etiska och 
moraliska dimensionerna av människan. Då 
får det inte stå något i vägen för att perso-
nen ska hitta sitt riktiga jag. En av de saker 
som driver mig är att plocka tillbaka talang-
en, kunskapen och det mänskliga kapitalet 
som beroendet tar bort från oss alla, säger 
Mikael Lund.

Läs mer på humangardening.se

Att tillfriskna från alko-
holism eller en beroen-

desjukdom är bland det 
svåraste en människa kan 
gå igenom. Det vet Mikael 
Lund, en av Sveriges främ-
sta experter på beroende, 
medberoende och tillfrisk-

nande. Han driver före-
taget Human Gardening, 
som erbjuder behandling 

av beroende och med-
beroende. Konceptet har 

sedan starten 2012 rönt 
stora framgångar.

UTMANARE I BEHANDLINGSBRANSCHEN

HÅLL UTKIK

• Snart publicerar Mikael Lund  
sin populärvetenskapliga bok 
Beroende - en folksjukdom

För sjätte året i rad ökar utgivningen av barn- och ungdoms-

böcker. Det visar Svenska barnboksinstitutets. Ökningen  

under 2000-talet är historisk och ligger på hela 78 procent. 

LÄSLUST TOPPLISTA
Global 500 listar de mest kända varu-

märken 2016. Och även i år toppar 

Apple listan. Sen följer på andra plats 

Google och tredje plats Samsung.

www.wikan.se

SÖKER NI ARBETSKRAFT?
WI KAN personal!
Wikan Personal arbetar i huvudsak inom branscherna:

INDUSTRI    TEKNIK    BYGG    LOGISTIK

Kristianstad
TEL: 044-590 65 00

Lokal närvaro

via våra kontor i:

Lund
TEL: 046-540 85 90

Tomelilla
TEL: 0417-77 99 80

Eksjö
TEL: 0381-48 09 50

Skellefteå
TEL: 0910-77 09 80
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Porsche 991 Turbo S
ÅRSMODELL: 2014
MIL: 825  Pris: 1.895.000:-

Maserati GranCabrio Centennial
ÅRSMODELL: 2016
MIL: 0  Pris: 1.795.000:-

Porsche 997 GT3 RS
ÅRSMODELL: 2007
MIL: 1875 Pris: 1.669.000:-

Ferrari 430 Scuderia
ÅRSMODELL: 2008
MIL: 3765 Pris: 1.649.000:-

Ferrari 458 – 7-års fri service
ÅRSMODELL: 2011
MIL: 1986 Pris: 1.449.000:-

Maserati GranCabrio Sport
ÅRSMODELL: 2012
MIL: 400 Pris: 949.000:-

Ferrari 612 Scaglietti F1 GTC
ÅRSMODELL: 2008
MIL: 4480 Pris: 899.000:-

Tesla P85D
ÅRSMODELL: 2015
MIL: 3850 Pris: 1.129.000:-

Tesla S85D
ÅRSMODELL: 2015
MIL: 1890 Pris: 1.099.000:-

BMW 730 xDrive M-sport 
ÅRSMODELL: 2016
MIL: 250 Pris: 995.000:-

Lamborghini Huracan LP 610-4
ÅRSMODELL: 2015
MIL: 624 Pris: 2.079.000:-

AUTO PERFORMANCE SWEDEN AB
TERMINALGATAN 5

SE - 235 39 VELLINGE, SWEDEN
WWW.AUTOPERFORMANCE.SE

TEL: 040 42 49 99

WWW.AUTOPERFORMANCE.SE



John Tegger som nu äger och driver kontorsho-
tellet Svedala Trade Center har lång erfarenhet 
av branschen. Han är VD inom Tegger Grup-
pen som i huvudsak fokuserar på fastighets- 
och kapitalförvaltning i Malmö och Lund.

– Det var min farfars far som grundade 
moderbolaget 1884, så jag är fjärde generation 
och den femte är på väg in, berättar han och 
syftar då på sin äldste son Richard.

När John Tegger såg att kontorshotellet var till 
salu så behövde han inte någon längre betänke-
tid, inte heller Handelsbanken som också var 
överens om att det här är en bra affär.

– Svedala är en kommun i stor tillväxt, det 
byggs mycket nytt, här finns gott om mindre 
och medelstora företag. Och inte minst riktigt 
bra affärsnätverk. 

Hyresgäster idag är bland annat kommu-
nens IT-avdelning, Livsmedelsverket och LC 
Packaging har sitt Nordiska huvudkontor i 
Svedala Trade Center.

– Vi ligger centralt och det är nära till både 
Malmö Airport eller till Kastrup. Det tillsam-
mans med ett riktigt sympatiskt affärsklimat 
tror jag bidrar till att man väljer att etablera 
sin verksamhet här.

Kontorshotellet som i första hand vänder 
sig till företag med 1-3 anställda, har drygt 30 

kontorsrum. Här finns reception och den ser-
vice som företagen har behov av. 

John Tegger ser ytterligare stora möjlighe-
ter att förädla verksamheten.

– Målsättningen är att vi ska ha många oli-
ka typer av verksamheter och genom det ska-
pa ett eget lokalt nätverk. 

Han planerar för gemensam frukost en 
gång i månaden där entreprenörer kan träffas.

– Det är också möjligt att bjuda in externa 

organisationer och föredragshållare som kan 
vara till nytta för de som hyr hos oss.

Här finns också moderna konferenslokaler 
med plats för upp till 24 deltagare som är till-
gänglig även för externa kunder.

– Svedala är som sagt en spännande kom-
mun och blickar vi in mot de centrala delarna så 
börjar även höghusen synas och det är få vakan-
ser i industrifastigheterna. Den positiva stäm-
ningen här är smittsam, säger John Tegger. 

När man vet att det  
är rätt så går det fort.  

Och det gick riktigt fort när 
John Tegger bestämde  

sig för att ta över  
kontorshotellet i Svedala.

– Jag såg annonsen om 
att det var till salu,  

en vecka senare var  
det klart, säger han.

RÄTT LÄGE FÖR FLER AFFÄRER

John Tegger äger och driver 
kontorshotellet Svedala Trade. 

Svedala Trade Center.

Nu utvecklas nya testmetoder som behövs för att prova framtidens själv-
körande bilar. Forskningsinstitutet SP, Volvo Cars och konsultföretaget  
Provinn samarbetar i ett projekt där verkliga vägförhållanden ska simuleras. 

SJÄLVKÖRANDE

Börja genast bospara!   
HSB Malmö är en av Öresundsregionens största hyresvärdar. Med HSB 
Bospar får du (och en tacksam respektive) en genväg till våra drygt 2000 
hyreslägenheter, alla nybyggda bostadsrätter samt 27 000 hyreslägenheter 
över hela landet.

Det är enkelt att komma igång. Surfa bara in på hsb.se/bospar och bli 
medlem! På hemsidan kan du också se vilka projekt som är aktuella just nu.

Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto 
av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp 
som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller 
Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in.

PLANERAR DU ATT  
KÄRA NER DIG? 
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MED EN VÄRLDSUNIK METOD, 

SÅ ATT DEN  KAN ÅTERANVÄNDAS 
RENAR VI ANVÄND GLYKOL 

Recyctec Holding AB (publ.) Ideon Gateway, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund, Sverige
Tel: 010 - 33 00 288   E-post: info@recyctec.se  Webb: recyctec.se

Vi har tagit fram en världsunik reningsmetod där vi 

renar använd glykol så att den kan återanvändas igen.  

Därmed sluts kretsloppet. Det betyder att jordens resurser 

sparas då glykol utvinns från råolja och är en ändlig resurs. 

Det betyder också, att glykolavfallet lyfts i EU:s 

avfallshierarki från nivå 4 (energiutvinning) till nivå 2 

(återanvändning). Det är vi stolta över.

Vår vision är att med vår reningsmetod av glykol, vara 

det ledande cleantech-företaget för partners och länder 

som vill möjliggöra för återanvändning av glykol och 

därmed bidra positivt till vår gemensamma ekonomi, miljö 

och till en mer hållbar värld. 

FÖREBYGGA UPPKOMST

EU:s AVFALLSHIERARKI

ÅTERANVÄNDA

ÅTERVINNA MATERIAL

UTVINNA ENERGI

DEPONERA

 1

2

3

4

5

Genom styrmedel av olika slag 
skall mängden avfall minimeras. 

Allt avfall skall i så hög grad 
som möjligt återanvändas. 

Då råvaror kan återvinnas 
sparas stora resurser. 

Brännbart avfall är en 
resurs för energiutvinning.

Sista alternativet, 
deponering. 

Vill du hålla dina miljölöften och bidra till en mer hållbar värld? 
Läs mer om hur vi kan göra det tillsammans, på recyctec.se

Glykol 

Användare

Återvinnings-
företag

Recyctecs unika reningsmetod gör att 
använd glykol kan återanvändas i princip 
hur många gånger som helst.

UNIK RENINGSMETOD



– Eftersom vi använder väletablerade implan-
tatsystem har vi också möjlighet att erbjuda 
reservdelar om någon del slits ut eller skadas. 
Det kan vara svårt att få det till lågprisalter-
nativ och piratkopior, säger Stefan Ohlsson, 
tandläkare och verksamhetsansvarig.

Den vanligaste anledning till att man behö-
ver implantat är tandlossning men även per-
soner som förlorat tänder, till exempel i bil- 
eller idrottsolyckor, utgör en stor patientkrets.

– Tandlossning går att förebygga med 
egenvård, noggrann rengöring och tandhy-
gienistbehandlingar. Samtidigt är det vissa 
människor som är mer benägna att drabbas 
än andra, i synnerhet dem som är genetiskt 
predisponerade för sjukdomen. Rökare löper 
också större risk att drabbas. 

– Redan så tidigt som i 25–30-årsåldern 
kan tandlossning börja visa sig men vanligast 
är mellan 50–70. Ofta smyger sig sjukdomen 
på och när man väl upptäcker den kan det 
helt enkelt vara omöjligt att rädda tanden. Då 
är det således bara implantatbehandling som 
återstår, säger Stefan Ohlsson. 

Malmö Implantat Grupp utför också mer 
avancerade ingrepp.

– Ibland gör vi benuppbyggnad i fall där 
det saknas ben, till exempel i bihåleområdet. 

Det gör man för att det helt enkelt ska fin-
nas ben att fästa implantatet i. Vi använder 
vetenskapligt godkända preparat som väx-
er in i, och bygger upp, käkbenet igen. Innan 
man gör en behandling krävs dock noggranna 
utredningar men när man väl säkerställt pro-
cessen så är prognosen god och implantaten 
håller i regel livet ut. 

Många vill idag bleka eller på andra sätt göra 
sina tänder finare. Det är en trend som också 
Stefan Ohlsson märker av.

– Vi erbjuder både tandblekning och skal-
fasader i porslin. De sistnämna gjuter man 
fast på framtänderna och gör att man får en 
ny fin yta som är lika stark som ens riktiga 
tänder. Det är ett ingrepp som i vissa fall krä-
ver en tunn slipning av tänderna, kanske en 
halv millimeter, men är mycket skonsamt. 
Skalfasader brukar vara ett populärt när man 
kommit upp lite i åldern och har tänder som 
har slitits och missfärgats.

– Just nu erbjuder vi dessutom fri konsul-
tation för implantat och skalfasader.

Enligt  Stefan Ohlsson är implantatbehand-
lingar ett spännande fält eftersom det hela 
tiden utvecklas nya metoder och tekniker.

– Det går raskt framåt, till exempel kom-
mer nu allt fler plastikkirurgiska ingrepp för 

tandköttet där man använder transplantation 
av munvävnad. Det har således hänt en hel del 
sedan jag körde igång och det är så klart väl-
digt kul, säger han.

Modern och  
högkvalitativ implantats-
behandling med veten-

skapligt dokumenterade 
metoder. Det är Malmö 

Implantat Grupps signum. 
Med över 25 års erfaren-
het har de kommit att bli 

en flitigt anlitad klinik. 

NYA METODER FÖR IMPLANTAT

Stefan Ohlsson.

Den största svensk-franska fastighetsbyrån på 

FRANSKA RIVIERAN

+46 (0)8 511 60 919 +33 (0)4 92 98 92 54        contact@wretmanestate.com

www.wretmanestate.com

Nice | Takvåning | Öppen planlösning
122 m² | Söderläge | 1 280 000 €

Mougins | Gångavstånd | Sydvästläge
114 m² | Terrass 50 m² | 700 000 €

Cannes | La Croisette | Penthouse
2 sovrum | Sydvästläge | 1 650 000 €

Antibes | 800 m till stranden | 68 m²
2 terrasser | Mycket ljus | 395 000 €

Nice | Härlig utsikt | 2:a på 53 m²
Balkong | Söderläge | 320 000 €

Vence | Villa på 280 m² | 5 sovrum
4 badrum | Söderläge | 1 900 000 €

Cannes | Centralt | Sydvästläge
2 sovrum | 2 badrum | 1 060 000 €

Cap d’Antibes | Modern nybyggd villa
4 sovrum | 4 badrum | Unikt objekt

Mougins | Översta våningen | Stor terrass
113 m² | Arkitektritad fastighet | 575 000 €

 Nice | Corniche Bellevue | Havsutsikt
110 m² | Gemensam pool | 550 000 €

Antibes | Pool | Havsutsikt
Ljus lägenhet | 2 sovrum | 549 000 €

Antibes | Centralt | Havsutsikt
Högst upp | Terrass | 375 000 €

Montauroux | Villa | 4 sovrum
180 m² | Pool | 750 000 €

Saint Jeannet | 221 m² | Havsutsikt
4 sovrum | Separat lägenhet | 850 000 €

Le Broc | Radhus | Pool
64 m² | Panoramautsikt | 249 000 €

Sainte Maxime | 2 sovrum | Havsutsikt
65 m² | Vacker lägenhet | 295 000 €

5 kontor på Franska Rivieran: Cannes, Nice, Antibes, Fayence-området & i inlandet bakom Nice.
Vi är 16 medarbetare på plats som bor & arbetar på Franska Rivieran & känner till området från St Tropez till Italienska gränsen utan & innan.

Vi erbjuder tusentals objekt & utför en skräddarsydd sökning med fokus på era önskemål.
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Just nu erbjuder 
vi dessutom fri 
konsultation för 
implantat och 
skalfasader.

Vårens solglasögon präglas av motsatser. Retrokänsla blandas med moderna 
och futuristiska inslag, enligt Synoptiks trendguide. Naturliga material blandas 
med industriella. Färgmässigt gäller dova naturfärger eller starka pastellfärger.

BLICKFÅNG
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MADE IN EU

Unik uppfinning  
hjälper sociala snarkare

Snarkning är ett allvarligt problem som drabbar både snarkaren och de närmaste. Det vet 
Ann-Christine Krook, som har uppfunnit sovkragen Eezyflow, ett hjälpmedel som reducerar 
snarkning – och ger bättre sömn därmed bättre livskvalitet. Den som sover bra – vaknar  
också mer utvilad. 

Det här handlar om en medicinteknisk CE-märkt 
produkt – som är fysiologiskt rätt utformad. 
Huvudet böjs lätt bakåt, hakan skjuts något framåt 
och andningen sker främst via näsan. Halsen får 
”öppnare spjäll” och andningen underlättas via 
friare luftvägar – därmed reduceras snarkningen.            
    Produkten Eezyflow är bra för personer som 
lider av social snarkning, ett tillstånd som innebär 
att snarkaren har upp till fyra andningsuppehåll 
per sömntimme. Begreppet ska dock inte förväxlas 
med den allvarligare diagnosen sömnapnésyndrom, 
som innebär fem eller fler andningsuppehåll.

Idén till sovkragen har Ann-Christine Krook 
burit på länge. Under den största delen av hennes 
liv har hon haft snarkare i sin omgivning, först 
hennes pappa och sedan livspartners. Således har 
hon lång erfarenhet av störd nattsömn. Efter egna 
observationer märkte hon att snarkningarna  
minskade påtagligt om den som snarkar sover  
med huvudet lätt böjt bakåt och stängd mun. 
    – Jag funderade på om man skulle kunna utveckla 
en produkt som gör att snarkaren kan ligga i det 
läget – men på ett bekvämt sätt. För mig handlade 
det främst om att hitta på ett sätt att bli av med 
snarkljudet, säger hon. 
    – För tio år sedan började jag skissa på en proto- 
typ av sovkragen. Jag tog ritningen till Almi som 
tyckte det var en bra idé. De hjälpte mig sedan att 
få en patent- och designöversikt.  
    Sedan dess har det varit en lång och utmanande 
resa för Eezyflow. Ett besked, som senare uppen-
bart visade sig vara felaktigt om att sovkragen inte 
skulle vara möjlig att tillverka, blev ett bakslag tidigt 
i processen. Det gjorde att hon fick tänka om och 
produktutvecklingen tog ett antal sidospår.  
    Samtidigt attraherades ändå investerare av idén,  
bland annat via Innovationsbron i Uppsala.  
 

Den första prototypen tillverkades på en fabrik i 
Småland. 
      – Men designen och komforten blev inte tillräck-
ligt bra då kragen inte gjöts, dessutom användes fel 
PUR-material. Den gick helt enkelt inte att visa upp, 
säger Ann-Christine Krook som inte lät sig avskräckas.

Efter fler turer med konstruktörer och leverantörer, 
finslipning av ritningarna och arbete med att säker-
ställa att produkten är helt fri från skadliga ämnen 
har nu äntligen Eezyflow hittat rätt. En tillverkare 
i Danmark, Tinby, gjuter kragen och Covestro (f.d 
Bayer Material Science) gör vätskorna som behövs 
för själva gjutningen.  
    Under resans gång har Ann-Christine Krook 
dessutom lärt sig mycket mer om snarkning, bland 
annat genom tät dialog med sömnforskare/läkare. 
Det handlar således om mycket mer än bara ett 
störande ljud. 
    – Den som lider av social snarkning löper tio 
procent större risk att utveckla sömnapnésyndrom. 
Det kan bli början på en hel kedja problem, såsom 
hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och diabetes 2. 
    Sedan Eezyflow kom ut på marknaden förra året 
har Ann-Christine Krook fått många fina omdömen. 
    – Flera hör av sig och berättar att deras snark-
ning reducerats rejält. En man berättade att hans 
fru nu blir mycket irriterad om han glömmer att 
ta med sovkragen när de åker till sommarstugan. 
Många har också upptäckt att Eezyflow vid längre 
resor fungerar väldigt bra som resekrage, till exem-
pel på flyget eller tåget, säger hon. Hon poängterar 
samtidigt att sovkragen inte är en universallösning. 
   – Snarkning och dess omfattning beror bland annat 
på anatomi, vikt, leverne, sovposition och ålder, men 
att få möjlighet att sova med friare luftvägar, som 
Eezyflow bidrar till, gör mycket för att minska snark-
ningarna för en god natts sömn, säger hon.

Eezyflow är en fysiologiskt utformad  
halskrage, mjuk och tryckavlastande,  
inställbar i höjdled samt fjädrande.  
Sovpositionen är baserad på stabilt  
sidoläge. Eezyflow hjälper till med att  
hålla huvudet lätt sträckt bakåt, något 
framskjuten käke och stängd mun. 

Med friare luftvägar reduceras snarkning  
i olika grad beroende på anatomi, vikt,  
leverne, ålder och hur länge man snarkat.  
Ett skonsamt val vid egenvård.
• CE-märkt medicinteknisk produkt 
• Tillverkad i Sverige och Danmark 
• Tygerna till överdragen är tillverkade i  

Sverige av 100 % ekologisk bomull. 
• Rekommenderas även som resekrage.
• Kan kombineras med näsvidgare eller 

snarkskena. 

Vid misstanke om sömnapné (andnings- 
uppehåll) kontakta en sömnklinik  
för utredning och effektiv behandling.  
 Mer information om Eezyflow by Anti-Snore 
Partner Sweden AB: 
www.eezyflow.com  
kundservice@eezyflow.com  
Tel. 08 - 636 50 30

EEZYFLOW  SOVKRAGE

FAKTA EEZYFLOW

Bättre sömn - Bättre liv!
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– Oavsett var man befinner sig i Skanör-Fal-
sterbo så har man väldigt nära till havet vilket 
är väldigt uppskattat. Många av de kunder som 
hittar till oss kommer tillbaka igen, säger han.

Skanör Gästgifvaregård, Hotell Gässlingen, 
Hotell Spelabäcken, Hotell Norregård i Falster-
bo och restaurangen på Falsterbo Strandbad är 
alla i Christian Wilanders regi. Alla har goda 
förutsättningar för konferenser av olika slag.

– Anläggningarna är alla förhållandevis små, 
som mest har de 40 rum, som på Norregård, 
vilket skapar en väldigt intim atmosfär. Ofta 
blir det då att företaget abonnerar hela hotellet, 
något om som många upplever som exklusivt. 

Genomgående för alla anläggningarna är den 
högkvalitativa maten, tillagad med fina råvaror 
av kockar i toppklass. Eftersom vi jobbar med 
mindre grupper av konferenser kan man verk-
ligen lägga ner mycket energi i maten. 

Det nyaste tillskottet är restaurangen på 
Falsterbo Strandbad. Vellinge kommun har 
rustat upp byggnaden rejält och skapat en 
dynamisk miljö med bland annat turistbyrå, 
naturrum och konsthall. Och så klart stran-
den alldeles bredvid.

– Restaurangen lämpar sig särskilt bra för 
exempelvis företagskickoffer men vi ser ock-
så framför oss hur lokalen kan användas till 
exempelvis lansering av olika produkter och 
självklart olika högtider.

– Det känns riktigt kul att hela Falsterbo 

Strandbad nu är öppet. Sedan starten 5 febru-
ari har vi redan haft cirka 14 000 besökare, 
säger Christian Wilander. Det har snabbt bli-
vit en naturlig knutpunkt för besökare och 
ortens befolkning. Den stora parkeringen gör 
att många startar sin promenad eller cykeltur 
här och avslutar med en härlig matbit med 
helt unik utsikt. Snart kommer nog även våra 
konferenser se att detta hus passar utmärkt för 
aktiviteter av olika slag.

En annan nyhet är satsningen på ett ”gott-
och-blandat-koncept” på Spelabäcken. 

– Här finns en fantastisk trädgård, 14 hotell-
rum och bra konferenslokaler. Således kan man 
hålla sin konferens här på dagen och sedan 
vandra upp genom det gamla Skanör och ta 
sin middag på Gästis. Det är en upplevelse i sig 
som våra gäster verkligen uppskattar.

Vilka är styrkorna med Skanör-Falsterbo?
– Naturen är förstås fantastisk men vi har ock-
så tre av Sveriges bästa golfbanor i området. 
Här finns fler trevliga saker att upptäcka och 
uppleva året om, som till exempel Vikinga-
byn i Höllviken, Bärnstensmuseet och natur-
området Måkläppen som bara är öppet mel-
lan 1 november och 31 januari. Dessutom 
har vi många roliga event, så som Matfesti-
val, Birdshow, Julmarknad, Löparfestival och 
givetvis Falsterbo Horse Show. Det händer 
verkligen mer och mer här vilket lockar allt 
fler besökare, säger Christian Wilander.

Skanör-Falsterbo  
ligger nära hela Skåne. 
Täta kommunikationer 

och svårslagen natur gör 
att många företag väljer 

att förlägga sina konferen-
ser här. Det vet Christian 
Wilander som driver flera 
hotell- och konferensan-

läggningar i trakten.

SVÅRSLAGEN NATUR VID HAVET

Med blick för kommunikation. 
Och med örat mot marken.

 
Content marketing, PR, media, 
reklam och design.

Fullservicebyrån med starkt engagemang 
och rätt kostym – inte för stor.

Kristall Kommunikation
PR, Media, Reklam & Design
kristallkommunikation.se

BJÖRN LUNDÈN  
INFORMATION

Kunskaps- och utbild-
ningsföretaget Björn 
Lundén Information 
har tillhandahållit före-
tagare och företagsråd-
givare med information 
och hjälpmedel sedan 
1987. Fokus ligger på 

utbildningar, böcker och annat läromaterial 
inom skatt, redovisning, personal och juridik. 
Nu befinner de sig i en omfattande digitalise-
ringsprocess.

– Det handlar om att göra våra produk-
ter och tjänster ännu mer tillgängliga via 
nätet, säger Ulf Bokelund Svensson, VD, 
BL Information. 

En stor del av BL Informations verksam-
het handlar om olika typer av programva-
ra. Dessa erbjuds idag som molntjänster.

– Det innebär en mycket större flexi-
bilitet för våra användare som nu enklare 
kan komma åt data från flera olika enheter, 
oavsett var de befinner sig. Molnlösningar-
na ger också en bättre säkerhetskopiering. 

– Vi går också mer mot abonnemangs-
baserade tjänster eftersom många av våra 
e-böcker, inte minst de som rör skattefrå-
gor, är levande dokument som uppdateras 
kontinuerligt.

Samtidigt finns det fortfarande kunder 
som föredrar fysiska böcker, även om de är 
få idag.

– Fackböcker vinner på att finnas på 
nätet då de ständigt uppdateras, säger Ulf 
Bokelund Svensson.

Läs mer på blinfo.se

Ulf Bokelund  
Svensson

Fackböcker vinner 
på att finnas på  
nätet då de ständigt 
uppdateras

INFO

• Skanör Gästgifvaregård: 
10 rum, konferenssal, festvåning  
och högklassig traditionsenlig mat.

• Hotell Gässlingen: 
29 rum, spa-avdelning och fine dining.

• Hotell Norregård: 
Den mest renodlade konferensanlägg-
ningen med totalt 40 rum placerad i 
vackra Falsterbo.

• Hotell Spelabäcken: 
14 rum, fantastik trädgård och nära till 
både Gästis och Gässlingen. Startar i 
vår upp ett nytt ”gott-och-blandat-kon-
cept”.

FÖRARLÖST I LASTBILEN 
Inom kort finns de självkörande lastbilarna på en väg nära dig. De startar dock sin 

karriär inom gruvdrift. Scania släpper snart sina första självkörande lastbilar för 

transporter vid malmbrytning, och KTH-forskare har varit med och utvecklat dem.

FOTO: SCANIA GROUP
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Besök vår webbshop  
på curaprox.se eller  

fråga ditt apotek!



 

Finansiering för företag upp till 500 000 kronor
OPR-Företagslån erbjuder ditt företag lån från 30 000 till 500 000 kronor med 1-12 månader  
återbetalningstid. Lånetjänsten lämpar sig utmärkt för företag med oregelbundet kassaflöde  
eller med oförutsedda ekonomiska utgifter. 

Läs mer på: www.opr-foretagslan.se

Ett nytt företagslån 
utan säkerhet!

www.opr-foretagslan.se

 
Kundtjänst är öppen vardagar 09:00-17:00
E-post: kundtjanst@opr-foretagslan.se
Telefon: 08 – 501 006 60

• Låna 30 000-500 000 kr

• Återbetalningstid 1-12 mån

• Transparent och tydlig prissättning

• Återbetalning genom lika stora månatliga 

betalningar

• Borgensåtagande för en privatperson om 

lånesumman är högst 200 000 kr (två privat-

personer om lånesumman är över 200 000 kr)

• Låneansökan handläggs direkt då alla ansva-

riga personer och borgensmän har godkänt 

och skrivit under nödvändiga dokument

• Om vi har tagit emot låneansökan innan  

kl. 16:00, ges lånebeslutet alltid samma dag


