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BILAGA

MRM

Gör det osynliga synligt

”Specialiserat
utveckling

”

på system-

birgitte
hedman
Kan
redovisning och ekonomi

Du och dina främlingar?
Jan-Olov Madeleine Ågren

ydimer

Gör bra mycket bättre

Ett nyttigt nöje
GÅ PÅ TEATER MED
DITT FÖRETAG
Musikalen LA CAGE AUX FOLLES på Norrbottensteatern

följ oss
i sociala
medier.
MAGASINET HEJA
FACEBOOK.COM/MAGASINETHEJA
hjälp reklambyrå
FACEBOOK.COM/hjalpreklambyra
elmegren marknadsföringskonsult
facebook.com/atelmegren
BEKANTA DIG NÄRMARE MED TEAM HEJAREDAKTIONEN PÅ SIDORNA 18 OCH 19.
GILLA OCH FÖLJ TEAM HEJA I SOCIALA MEDIER,
REDAKTIONEN SOM SKAPAR ETT MAGASIN FÖR
NÄTVERKANDE PERSONER OCH FÖRETAG.

fotograf camilla niemi
facebook.com/fotografcamillaniemi
ord & mening
facebook.com/bengterik.johansson
sunderby tryck
facebook.com/SunderbyTryck
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> blåfilm HEJA #01 2014

> gränsresor HEJA #01 2014

Johan Sundkvist, Blåfilm

Gränsresor Resebyrå

blafilm.se
info@blafilm.se
070-657 07 31

gransresor.se
info@gransresor.se
0923-125 26 (Kalix) 0922-125 25 (Hap)

> PRIORUM HEJA #02 2013

> sunderby tryck HEJA #01 2014

Ingela Uvberg Nordell, Pia Ramirez Måård

Sunderby Tryck & Produktion AB

priorum.se
info@priorum.se
070-297 50 43 (Pia Ramirez Måård)

sunderbytryck.se
info@sunderbytryck.se
0920-43 40 60

> MIKAEL ELMEGREN HEJA #02 2013

> sara json lindmark HEJA #01 2014

Elmegren Marknadsföringskonsult

Sara Json Lindmark, Deep Surface AB

> boost consulting HEJA #01 2013

> crearo utveckling HEJA #01 2014

Tommy Nilsson, Boost Consulting

Maria Jonsson, Crearo Utveckling AB

elmegren.se
kontor@elmegren.se
070-548 02 85

boostconsulting.se
nilsson@boostconsulting.se
070-264 70 70

> KARL-WILLIAM HEJA #01 2013
Karl-William, fotograf
karlwilliam.se
info@karlwilliam.se
076-803 17 53

> ELIN landström HEJA #01 2013
Elin Landström, formgivare på Yours
yours.se
elin.landstrom@yours.se
070-331 37 11

designlabland.se
sara@deepsurface.se
070-648 49 69

crearo.se
maria.jonsson@crearo.se
070-349 00 89

HEJA #02 2014
HEJA LULEÅ • ett affärs- och profilmagasin
Vill du fördelaktigt säkra en plast i HEJA?
Välkommen med din förfrågan och önskemål till
kontor@elmegrenochhjalp.se
Redaktionen
0709-80 82 90
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MRM GÖR DET OSYNLIGA
SYNLIGT
text: bengt-erik johansson foto: camilla niemi design: hjälp reklambyrå

webb: mrm.se

MRM, som står för Mark Radon Miljö, är
ett företag med en mycket hög kompetensnivå. Där finns geofysiker, geotekniker, geologer, fälttekniker, miljötekniker, projektledare och experter inom radon.
Vi träffar VD Håkan Rosén som berättar att
MRM har tre huvudverksamheter: det är två
ackrediterade laboratorier, ett för radonmätning i luft, ett för vägmaterial och geotekniska analyser samt en konsultverksamhet. Var
och en av dessa verksamheter har ungefär sju
anställda. En stor del av personalen är civilingenjörer och två av dem i konsultdelen har
dessutom doktorsexamen.
Håkan berättar att det går bra för företaget.
Bara sedan han tillträdde som VD i december
2013 har tillväxten varit mer än 30 %. Och de
växer hela tiden, lönsamheten ligger på ca 15%.
RUNDVANDRING I LOKALERNA
Vi blir visade runt i lokalerna. I laboratoriet
för geoteknik- och vägmaterial står lådor med
prover i form av sand och stenar som väntar på
att analyseras. Det är full aktivitet på de som
jobbar där och buller från maskiner som skakar om i grusproverna. Där finns arbetsbänkar
med skålar att blanda saker i, mikroskop, och
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annat som hör till ett laboratorium.
I radonlaboratoriet är det också full aktivitet
men betydligt tystare. Verksamhet där består
i att sammanställa och analysera mätdata som
samlats in genom att man placerat ut små
dosor i plast som innehåller en radonkänslig spårfilm. Dosorna ligger på mätpunkten i
minst två månader innan de skickas åter till
MRM. Den radonkänsliga spårfilmen analyseras sedan i mikroskop och mätdata förs in i
en databas. Det rör sig om tiotusentals dosor
som man har ute samtidigt.
RADONMÄTNINGAR
Just nu har man ett projekt igång som ska
underlätta och effektivisera hanteringen av
mätdata, via ett mer lättillgängligt och lättanvänt webbgränssnitt och helt ny mjukvara och
databas. För detta har man ett samarbete med
IT-företaget BnearIT. (Se separat artikel om
BnearIT i detta nummer av HEJA).
Radonmätningarna har en livsviktig funktion.
Håkan berättar att vetenskapliga rön visar att
mellan fyra- och sexhundra personer dör varje
år i Sverige på grund av lungcancer som orsakats av radon. Det är betydligt fler än det
dör i trafiken. Tyvärr är dessa siffror relativt

okända, både hos allmänheten och bland de
styrande i landet, som enligt Håkan satsar alldeles för lite på att åtgärda detta problem. Det
finns t.ex. många byggnader som uppfördes på
70-talet som fortfarande innehåller den typ av
betongblock som infördes då och som innehåller radon.
MRM GÖR DET OSYNLIGA SYNLIGT
MRM har som slogan att de gör det osynliga
synligt och det passar bra på flera sätt, dels
därför att radongasen är osynlig, dels därför att
man har mätmetoder för markundersökningar
som gör att man kan ta reda på markens egenskaper genom så kallad geofysiska metoder
som är ickeförstörande och inte minst därför
att alla dessa mätdata kan synliggöra risker
som om de åtgärdas kan rädda livet på många
människor.

Fakta om MRM:
MRM är ett privatägt företag med säte i Luleå och verksamhet i hela
Skandinavien. MRM bildades 1991 av 12 personer från Sveriges Geologiska
Undersökningar (SGU och SGAB). MRM har ett tjugotal anställda, varav ca
40% är kvinnor. Omsättningen år 2013 var drygt 17 miljoner kronor.

Från vänster till höger:
Håkan Rosén och Johan Svensson, Johanna Lundberg, Rebecca Ålander, Helen Martinsson och Susanne Andersson
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”BE NEAR IT”
webb: bnearit.se text: bengt-erik johansson foto: camilla niemi design: hjälp reklambyrå

BnearIT är ett konsultföretag specialiserat
på systemutveckling, med huvudkontor i
Luleå. Kunderna ﬁnns inom både privat näringsliv och oﬀentlig sektor, i hela EU med
fokus på Norrbotten.
Vi träffar VD Kent Eneris som tillträdde i juni
och Anders Hermansson som är marknadschef. De berättar att BnearIT har tre affärsområden. De kallas Systemintegration, Content management och Verksamhetsutveckling.
Personalen är högutbildad, ett 20-tal är
civilingenjörer och de flesta andra är systemutvecklare. Anders påpekar att de bara har
lokala konsulter, alltså inga underkonsulter
i Lettland eller Indien eller något annat låglöneland. Deras primära marknad är också
den lokala, alltså Norrbotten.
VISION
Kent och Anders berättar att de har tagit fram
en vision om att år 2018 ska de vara Norrlands
mest attraktiva IT-konsult. Kent kommer nu
att fokusera sitt arbeta på att styra upp deras
processer och kvalitetshantering, med sikte på
denna vision.
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De poängterar sitt nya motto: ”Din utveckling
- vår passion”, och menar då både kundernas
och den egna personalens utveckling.
AFFÄRER OCH PROJEKT
BnearIT utökar området Verksamhetsutveckling men även till de andra affärsområdena behöver de rekrytera. I skrivande
stund annonserar de efter flera olika kompetenser: EPiServer-utvecklare, både juniorer och
seniorer inom systemutveckling samt projektledare och systemarkitekt.
Deras kunder är främst större företag och förvaltningar som Norrbottens Läns Landsting,
Försäkringskassan, Tullverket, FMV, LKAB,
SSAB, SKF och Scania. De har också ett flertal av kommunerna i Norrbotten som kunder.
BnearIT medverkar även i flera EU-projekt.
Ett av dessa är MARSUR (Maritime Surveillance), som handlar om utbyte av trafikdata
mellan olika länders kustbevakningar.
En lite speciell typ av projekt är granskning
av deklarationsblanketter åt Skatteverket som
Anders har koordinerat de två senaste åren.
Han berättar att detta varje år har engagerat

85 arbetssökande ungdomar och genom detta
har ungdomsarbetslösheten sjunkit med drygt
2 % under de tre månader projekten varade.
De gör detta därför att de är en del av Luleåregionen och vill hjälpa till, även om de själva
inte tjänar någonting på det.
PROJEKT MED MRM
Ett annat exempel på pågående projekt är ett
uppdrag åt MRM, Mark Radon Miljö, där
BnearIT tar fram en helt ny systemlösning för
insamling och lagring av mätdata. (Se separat
artikel om MRM i detta nummer av HEJA.)
BnearIT bygger där både det nya användargränssnittet, serverprogram och databas. Med
det nya systemet kommer MRM att kunna
samla in mätdata digitalt och därmed spara
stora belopp bara i form av minskade portokostnader.

PROFILREPORTAGE
klamfilm även här uppe i Norrbotten. Det vill
säga mer än att bara lyfta fram en produkt och
en prislapp tillsammans med en leende figur.
Det har inte alltid varit en självklar sak att få
gehör för det tänket berättar Johan. En gång
hade de tagit kontakt med en potentiell kund
och presenterat en idé. Kunden tyckte det var
en mycket bra idé men Blåfilm fick gå hem
tomhänta. De tänkte till och skred till verket.
De tog helt sonika och producerade reklamfilmen, gick tillbaka till kunden och visade upp
en nära på helt färdig produktion och se nu
blev det annat ljud i skällan. Kunden har sedan
dess återkommit flera gånger och beställt fler
produktioner.
En tredje styrka som filmbolaget har är flexibilitet. De kan med kort varsel gå från ett projektteam på två till tre personer med små enkla
tekniska hjälpmedel till ett team på uppåt 20
personer. De har numera ett stort kontaktnät
som gör att de lätt får tag på dramaturgisk och
teknisk kompetens och utrustning. Förmågan och kreativiteten att tänka längre än en
enstaka produktion och övertygelsen om säljande produktioner med dramaturgi och fiktion tillsammans med erfarna och kompetenta
samarbetspartners gör att treenigheten blir en
stark position att utgå ifrån.
En av de stora drömmarna för Johan och
Martin är att någon gång få göra en större
fiktionsproduktion utan begränsningar. Att
få göra och visualisera en längre berättelse,
att få beröra. Ingenting man bara gör, så där
bara! Men en väg att kunna nå dit i framtiden
Fakta
BnearIT:
är attom
jobba
med reklamfilm och att göra det
Företaget
bildades
år 2001,
cirka 30 anställda,
ägs av sju av dessa,
bästa man
kan varje
gångharresonerar
Johan och
omsatte 2013 ca 30 miljoner kronor och är delägare i tre andra bolag:
Martin.

Adage som är specialiserade på RFID-lösningar*, HW4IT AB för hårdvara
till basindustrin och transportindustrin och Network Enabling System
Partner (NESP) som huvudsakligen har Försvaret som kund.

*RFID = Radio Frequency ID
Används för trådlös kommunikation på mycket kort avstånd, t.ex.
avläsning och identifiering av busskort, vasaloppsåkare, varor på transportband eller tågvagnar.

DEL 1 AV 2

Ydimer,
gör bra mycket bättre
webb: ydimer.com text: mikael elmegren foto: camilla niemi design: hjälp reklambyrå

En av Luleå kommuns förskolechefer,
Birgit Klockare hade under en tid haft funderingar kring hur man skulle kunna optimera arbetsgrupper på Ormbergets förskola. Arbetsgrupperna fungerade visserligen väl och var bra inarbetade som de var,
men frågan var inte hur bra de fungerade just
då, utan hur mycket bättre de skulle kunna
bli i framtiden.
Vid ett personalmöte i juni 2013 presenterades idén om att starta ett förändringsarbete på
förskolan. Projektet påbörjades efter sommaren och en ny och fungerande organisation av
Ormbergets förskola planerades att sjösättas,
ett år senare dvs 1 augusti 2014. Förändringsarbetet skulle bedrivas parallellt med den befintliga förskoleverksamheten, dock tillsattes
personalresurser som gick in i barngrupperna
för att frigöra tid för projektarbetet. Idén mottogs med såväl oro som förtjusning hos både
personal och föräldrar.
När ett förändringsarbete i pedagogisk miljö
står för dörren väcker det som regel känslor
hos dem som är involverade och vägen mot
förändring är ofta intimt förknippat med att
vara för ändring. Invanda arbetsmönster som
känts trygga, blir ifrågasatta och granskade
utifrån de krav en pedagogisk miljö ställer som
t ex främja kreativitet och nyfikenhet. Frågan,
hur får man alla att vara för förändring, blir
påtaglig.
ARBETA
MED
FÖRÄNDRING
ATT ARBETA
MED FÖRÄNDRING
Förändringsarbetet innebar bland annat att
sammansättningen av arbetsgrupper skulle
förändras och all personal på förskolan skulle
byta arbetsgrupp. Pedagogerna i en del barngrupper hade i många fall arbetat tillsammans
under flera år och att bryta upp etablerade
sociala strukturer kom att upplevas både som
svårt och känsligt.
Personalen hade fått möjlighet att uttrycka
sina önskemål om vilka egenskaper de ”nya”
kollegorna skulle ha och i slutet på februari
2014 var de nya arbetsgrupperna satta. En
del av personalen upplevde oro. Andra upplevde nyfiken förväntan. För en del uppstod
en känsla av sorg att förlora sina bästa arbetskamrater, det trygga och invanda. Andra ville
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förändra och förnya allt med en gång och med
full kraft. I ett sådant läge uppstår lätt risker
för kaos och konflikter och med det, alla de
konsekvenser det kan få för barnen, föräldrar
och förskolan som arbetsplats. Hur får man
flera nya arbetsgrupper att börja fungera på
smidigast sätt samtidigt som de fortfarande
arbetar kvar i de gamla arbetsgrupperna?
IN
YDIMER KOPPLAS INKOPPLAS
Redan under planeringen av förändringsprojektet hade förskolechef Birgit Klockare en
tanke om att ta in extern professionell hjälp
i just den här delen av processen. Valet föll på
Maria Norén, Ydimer Management AB, som
fick uppdraget att coacha fram väl fungerande
arbetsteam av de nya sammansatta arbetsgrupperna som skulle kännetecknas av god
självkänsla, tillit och arbetsglädje.
Maria började med tre individuella coachingssamtal med varje pedagog. Hon möttes av en
del oro och rädslor, men även av nyfikenhet,
hopp samt av många frågor och funderingar.
Genom coachingssamtalen skapades en tillit
och ett förtroende, vilket blev grunden för det
fortsatta teamarbetet.
TANKE
TILL
HANDLING
FRÅN TANKE
TILL HANDLING
Coachning är en process där coachen hjälper
sin kund att själv komma fram till svar och
lösningar på ett strukturerat och framförallt
handlingsfokuserat sätt. Kunden får hjälp att
beskriva sitt nuläge, sätta upp sina mål och
finna vägen dit. Coachen ställer frågor, utmanar, inspirerar, ifrågasätter och uppmuntrar
att gå från tanke till handling - och kanske
allra viktigast, återkopplar tillsammans med
kunden efter varje handling om vad som blev
bra och vad som kunde göras bättre. Coachprocessen bygger på förtroende och respekt
för kunden och dennes egen förmåga att hitta
de bästa lösningarna. Coaching bygger på ödmjukhet och tron att människor har möjlighet att påverka sig själva och sin omgivning.
Coachning är ett snabbare sätt att finna vägen
och hålla fokus.
På Ormbergets förskola var det nödvändigt
att snabbt hitta varje individs viktigaste frågeställningar i förändringsprocessen; som alltid
skiljer sig upplevelser och uppfattningar om

hur saker och ting bör eller ska utföras mellan
individer och ibland kan det skapa friktioner
som i sin tur hämmar arbetsgång och utveckling. Maria, kunde som extern resurs skapa sig
en mer neutral överblick på processen - och
dessutom utifrån varje individs behov, önskemål och synpunkter. Denna övergripande
information gav Maria bästa möjliga förutsättningar för att kunna coacha varje enskild
arbetsgrupp och att även alla grupperna tillsammans, till fungerande arbetsteam som idag
känner god självkänsla, tillit och arbetsglädje.
NÖJD PERSONAL
PERSONAL
När magasinet HEJA besöker Ormbergets
förskola, Birgit Klockare och representanter
från varje ny personalgrupp mitten på juni
och det är påtagligt hur nöjda de församlade
i fikarummet är med förändringsarbetets utveckling så här långt. De berättar om hur de
på olika sätt upplevde processen.
De lyfter den individuella coachningen som
en mycket avgörande faktor för att de nu känner tillförlit inför framtiden. Varje person fick
den bästa möjligheten, att inför neutrala öron
ge uttryck för sina tankar och funderingar
kring det som hände, utan att ta hänsyn till
eventuella lojalitetskonflikter. Marias sammanfattning av gruppernas gemensamma
uppfattningar om mål och arbetsmetodik, blev
en bekräftelse och gav den positiva känslan av
att blivit lyssnade till.
FÖRÄLDRAR MED MED
I
PROCESSEN
I PROCESSEN
En del föräldrar i föräldragruppen uttryckte
sin oro under projektets gång. De undrade
naturligtvis hur all denna förändring skulle
påverka deras barn. Marias coachningsinsatser
hjälpte dock personalgrupperna att få energi
och fokus på förändringsarbetet - samtidigt
som de kunde möta föräldrarnas oro och
vända den till positiv förväntan istället. Sammanfattningsvis blir erfarenheten av att ta in
en extern coach i ett förändringsarbete, ett bra
sätt att reducera risken för kostsamma och
uppslitande intressekonflikter på en arbetsplats och få fokus på de uppsatta målen.

YDIMER
M A N A G E M E N T

Personalen på Ormbergets förskola

Förskolechef Birgit Klockare

Glada medarbetare
Maria Norén är Certifierad Coach i Luleå. Här tillsammans
med Cecilia Mörck, ansvarig i Luleå och Certifierad Coach.
Maria Norén
maria.noren@ydimer.com
073-359 49 69

Cecilia Mörck
cecilia.morck@ydimer.com
070-359 91 09

Uppföljning
Uppföljning av projektet ska ske i
januari 2015. Magasinet HEJA ser
fram emot att få höra hur höstterminen förlöpt med allt det nya.
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ett nyttigt nöje
webb: norrbottensteatern.se

GÅ På TEATER MED DITT FÖRETAG!
text: bengt-erik johansson foto: anders alm

& camilla niemi

design: hjälp reklambyrå

I höst ger Norrbottensteatern musikalen
LA CAGE AUX FOLLES med premiär 27
september och sista föreställning Luciadagen 13 december. För att göra något alldeles
extra av en teaterkväll erbjuder Norrbottensteatern nu särskilda eventpaket riktade
till företag.

den man är. Huvudrollerna spelas av Mikael
Odhag och Roger Storm.

Musikalen LA CAGE AUX FOLLES är
skriven av Harvey Fierstein efter en pjäs av
Jean Poirets. Musik av Jerry Herman. Den har
spelats ett otal gånger på Broadway, runt om i
Europa och i Sverige på flera teatrar, nu är det
dags för Norrbotten.

Programmet beskriver miljön så här… ”Du
sitter vid bord med någonting gott att dricka.
En glittrande catwalk går ut i rummet… Så
förändras ljuset… Alla väntar på den stora
dragshowartisten Zaza”.

Musikalen bjuder på lättsam underhållning
med många välkända sångnummer, som ”Vår
bästa tid är nu” och ”Jag är den jag är”, men
också en gripande berättelse om fördomar, att
stå upp för sig själv och för allas rätt att få vara

OM NORRBOTTENSTEATERN
Norrbottensteatern är Sveriges första länsteater med start 1967. De nuvarande lokalerna i
de tidigare hamnmagasinen flyttade man in i
1986. Norrbottenteatern erbjuder en varierad
repertoar med pjäser för såväl den vane teaterbesökaren som för barn och unga. Man spelar
allt från komedier och musikaler till klassiskt
drama, mest i Teaterhuset i Luleå men också
vid turnéer genom alla länets 14 kommuner.
Norrbottensteatern samverkar med ideella
föreningar, skolor, kommuner och andra kultur- och idrottsorganisationer och amatörteaterföreningar. Och man samverkar med företag från regionen. En sådan samverkan är vad
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Vi träffar Annika Norman säljare på Norrbottensteatern, som berättar att stora scenen nu
byggs om till nattklubben ”La Cage aux Folles” där handlingen utspelas.

Teatern erbjuder flera företagspaket med
”drag” att välja mellan – se spalten till höger!
För företag som önskar ett skräddarsytt evenemang finns också möjligheten att abonnera
hela teatern.

man kallar för LKAB-modellen, där LKAB
ger ekonomiskt stöd till teatern som därigenom kan ge gratis skolteater till alla barn i
Malmfälten.
EN STIFTELSE
Norrbottensteatern är en stiftelse som ägs till
52 % av Norrbottens läns landsting och till 48
% av Luleå kommun. Anslagsgivare är stiftelsebildarna och Statens kulturråd. Styrelsen
består av förtroendevalda politiker från NLL
och Luleå kommun, teaterns ledningsgrupp
och personalrepresentanter.
Teatern har cirka 50 personer anställda, inom
ett 30-tal olika yrken, som snickare, en egen

Som tillägg till själva föreställningen kan man
boka en rundvandring med besök bakom kulisserna, i garderoberna, bland utrustning för
ljud och ljus, med mera. Och mot uppvisande
av sin teaterbiljett åker man gratis på LLTbussarna under två timmar före och en timme
efter föreställningen.
Teatern har bra lokaler med teknisk utrustning för konferenser och utbildningar. Man
kan även erbjuda föreläsningar om t.ex. kreativitet och samverkan, presentationsteknik och
social kompetens eller ”konsten att mingla”.
Så, om ni planerar en kickoff för ett projekt,
ett kundevenemang, någonting för er personal eller liknande kan ni vända er till Annika
Norman på Norrbottensteatern, som hjälper
er med bokningen.

smed(!), maskör, ljussättare, musiker, dekormålare, ekonom, kostymtecknare, producent,
regissörer och förstås skådespelare. Utöver
den fasta personalen tillkommer varje år frilansande skådespelare, regissörer med flera.
Man har också ett nära samarbete med Teaterhögskolan i Luleå som sedan 1996 finns
vägg i vägg med teatern.
KOM TILL TEATERN!
Annika ber oss hälsa att Norrbottensteatern
ser till att du och ditt företag får en oförglömlig upplevelse.

EVENT med ”DRAG”
Boka din höstupptakt, personalevenemang eller kundevent nu, vi har satt ihop tre
olika teaterpaket. Men självklart kan vi skräddarsy ert event/konferens/kickoff och
anpassa det helt efter era önskemål. Kanske vill ni abonnera hela teatern helt för er
själva? Allt går att lösa! Vi samarbetar med teaterrestaurangen Bistro Norrland.

Annika Norman

La Cage MIDDAGSPAKET
I paketet ingår:
• Välkomstdrink
• Tvårätters teatermeny, måltidsdryck och kaffe
• Teaterbiljett till La Cage aux Folles
• Garderobsavgift och program
BER
Pris: 595 kr19.00
per person (exkl. moms)
La Cage aux Folles
19.00
18tisdag-torsdag
tis
rep La Cage aux Folles
miär La Cage aux Pris:
Folles650 kr19.00
aux Folles
19fredag-lördag
ons La Cage(exkl.
per person (exkl. moms)
välkomstdrink) 19.00

Cage aux Folles

19.00

20 tor

La Cage aux Folles

19.00

21 fre
La Cage aux Folles
19.00
La Cage Event MINI
22 lör
La Cage aux Folles
19.00
ER
I paketet ingår:
Cage aux Folles
19.00
• ½ dag på någon av teaterns scener/eftermiddagskaffe
och
kaka, vatten, frukt
25 tis
La Cage aux
Folles
19.00
Cage aux Folles Abonnerad
19.00
19.00
26 ons La Cage aux Folles
• Välkomstdrink
Cage aux Folles
19.00
27 tor och
La kaffe
Cage aux Folles
19.00
med måltidsdryck
Cage aux Folles• Tvårätters teatermeny
19.00
19.00
• Teaterbiljett till La Cage aux Folles28 fre La Cage aux Folles
29 lör
La Cage aux Folles Obs! Tiden
16.00
Cage aux Folles• Obs!
Tiden
13.00
Garderobsavgift och program
Cage aux Folles
19.00
Pris: fr. 945 kr per person (exkl. moms) tisdag-torsdag

Cage aux Folles
19.00
Cage aux Folles
19.00
Cage
MAXI
Cage aux FollesLa
Obs!
TidenEvent
16.00

DECEMBER

2 tis
La Cage aux Folles
19.00
3 ons
La Cage aux Folles
19.00
DAG:
4 tor
La Cage aux Folles
19.00
Cage aux Folles
19.00
• Heldag på någon av teaterns scener5 och
guidad
eller en
La Cagetill
aux
Folles tur på teatern
19.00
fre möjlighet
Cage aux Folles
19.00
La
Cage aux
Folles Abonnerad
16.00
6 lör
½
tim
föredrag
av
någon
av
skådespelarna.
Exempel
på
föredrag:
Cage aux Folles
19.00
och samverkan
Cage aux Folles• Kreativitet19.00
9 tis
La Cage aux Folles
19.00
Cage aux Folles• Presentationsteknik
19.00
10 ons La Cage aux Folles
19.00
• Social kompetens eller ”konsten att11mingla”
tor
La Cage aux Folles
19.00
Cage aux Folles Obs! Tiden
13.00
• Lunch, måltidsdryck, för- och eftermiddagskaffe,
kaka,
12 fre
La Cage
aux vatten,
Folles frukt
19.00
Cage aux Folles
19.00
13 lör
La Cage aux Folles
19.00
Cage aux Folles
19.00
KVÄLLEN:
Cage aux Folles
19.00
Med reservation för ev. ändringar
Välkomstdrink
Cage aux Folles• Obs!
Tiden
16.00

• Tvårätters teatermeny, måltidsdryck och kaffe

Cage aux Folles
19.00
• Teaterbiljett till La Cage aux Folles
Cage aux Folles
19.00
•
Garderobsavgift
Cage aux Folles
19.00 och program
kr per person (exkl. moms)
Cage aux Folles Pris: fr. 1195
19.00

MBER

Välkomna
till Norrbottensteatern!
tisdag-torsdag

Teknik och konferensmaterial som ingår:

För företagsevent och gruppbokningar:
Cage aux FollesMikrofon, ståbord,
19.00 blädderblock, kablar, belysning, projektor, duk, pennor och block
Annika Norman 070-286 10 30
Cage aux Folles
19.00
annika.norman@nll.se
Cage aux FollesFör företagsevent
19.00 och gruppbokningar
vänligen kontakta:
Cage aux FollesAnnika Norman,
19.00 070-286 10 30, annika.norman@nll.se
Renée Lundgren Sandle 070-724 34 60
Cage aux Folles
19.00
renee.lundgren-sandle@nll.se

Renée Lundgren Sandle, 070-724 34 60, renee.lundgren-sandle@nll.se

Cage aux Folles
Cage aux Folles
Cage aux Folles
Cage aux Folles
Cage aux Folles Obs! Tiden

19.00
19.00
19.00
19.00
16.00

Norrbottensteatern Norra hamnen Luleå
norrbottensteatern.se
Följ oss på

av J.Herman/H.Fierstein
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REDEK – redovisning ekonomi
Birgitte Hedman är en erfaren redovisningskonsult.
Telefon: 070-344 51 04, E-post: birgitte@redekab.se
Kontor: Skomakargatan 58 i Luleå.
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BIRGITTE KAN REDOVISNING
OCH EKONOMI!
text: bengt-erik johansson foto: camilla niemi design: hjälp reklambyrå

webb: redekab.se

Efter mer än 30 år i branschen och erfarenhet från stora och små redovisningsbyråer
driver Birgitte Hedman nu sitt eget företag,
REDEK – Redovisning & Ekonomi. Med
denna gedigna kompetens i bagaget och med
moderna redskap och arbetssätt i verktygslådan ser hon framtiden an med tillförsikt.
Som redovisningsbyrå och ekonomikonsult
tar REDEK hand om löpande redovisning,
fakturahantering, bokslut, årsredovisningar
och deklarationer, med mera, så att kunderna
kan fokusera helt på sin egen affärsidé och
verksamhet.
KUNDER OCH UPPDRAG
Birgitte berättar att hon har många företag
med under 20 anställda som kunder och att de
är av varierande typ, från olika branscher och
med olika regler och villkor för redovisning.
För vissa hantverkare kan reglerna vara väldigt
speciella. Denna samlade erfarenhet gör att
hon har lätt för att förstå och sätta sig in i nya
kunders behov och villkor.
Som ekonomikonsult tar hon sig gärna an
mer kvalificerade arbetsuppgifter. Just denna
höst är hon inhyrd som CFO (ekonomichef )
på ett företag med huvudkontor i Marseille i
Frankrike, ägarna i USA och ett av sina kontor
här i Luleå. Det är lite speciellt, berättar Birgitte, med tre olika valutor att hantera, euro,
US-dollar och kronor. Uppdraget skulle ha
varat i åtta veckor men visar sig bli sju månader. ”Men det är väldigt lärorikt!”, säger hon,
entusiastiskt.
LITEN HISTORIK
HISTORIK
Sedan första jobbet, på Revisionstjänst i Boden, har Birgitte varit på ett antal olika byråer
och även haft eget AB. För att kunna arbeta
som försäkringsmäklare studerade Birgitte på

IFU (Institutet för Försäkringsutbildning),
vid Handelshögskolan i Stockholm. Att driva
AB, med anställd personal och samtidigt ta
hand om barn blev lite tungt så när hon blev
tillfrågad om att börja på Ernst & Young tog
hon den chansen. Där blev hon kvar i sex år.
År 2008 sa Birgitte upp sig från Ernst &
Young och startade REDEK. Hon fick med
sig ett antal kunder och ett erbjudande om
att jobba på ett företag som hon tidigare varit
uthyrd till och kunde driva det nya företaget
parallellt med detta. Sedan mars 2012 är det
dock REDEK fullt ut.
ALLTID UPPDATERAD
Birgitte satsar sedan ett halvår tillbaka på att
använda webbaserade verktyg från Fortnox.
”Det är framtiden”, säger hon nöjt. De kunder
som vill ha det kan ges behörighet att löpande
följa sin egen ekonomiska redovisning, via en
vanlig webbläsare.

”Sedan försöker jag ju att nätverka, det är viktigt!”, säger Birgitte och berättar att hon är
med i flera olika affärsnätverk i Luleå, där hon
deltar i möten och mingel och genom Facebook.
Birgitte har också ett starkt socialt engagemang. Hon är kassör i organisationen Slagfärdiga, som samlar och sprider kunskap om våld
i nära relationer. Birgitte förklarar namnet på
organisationen som att när man är ”slagfärdig”, då har man kommit ut på andra sidan.
Då har man det bakom sig och kan istället
stötta andra. Birgitte representerade Slagfärdiga i Almedalen i somras.
Hon har också jobbat som god man och förvaltare i många år.

För bokslut, deklarationer och årsredovisningar använder hon verktyg från Nordstedts
Juridik, som hon arbetat med i många år.
Birgitte trycker på vikten av att känna till nya
regler och ny lagstiftning. Därför ser hon till
att ständigt gå kurser och utbildningar, ofta
hos Nordstedt Juridik. Hon ser också till att
vara med på mässor och seminarier, som ofta
är i Stockholm.
SOCIAL OCH ENGAGERAD
Birgitte tycker om att nätverka. ”Syns man
inte så finns man inte”, säger hon. ”Först var
jag med i Framgångståget”, berättar hon. De
var ett drygt dussin företagare i ett affärsmässigt program för utveckling, ökad lönsamhet
och tillväxt som träffades åtta gånger på ett år.
Hon tycker de hade bra utbyte av erfarenheter.
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hjälp reklambyrå

Vill du profilera ditt
företag med film?

Blåfilm • Blue Creative AB • Kronan A2 Filmhuset • Luleå
073-835 78 48 • blafilm.se • info@blafilm.se

hjälp reklambyrå

”
krönika

Jan-Olov Madeleine Ågren

text: jan-olov madeleine ågren foto: camilla niemi design: hjälp reklambyrå

Jan-Olov Madeleine Ågren
Verksamhetsutvecklare och utbildare vid Rättighetscentrum Norrbotten,
en antidiskrimineringsbyrå, med Sensus Studieförbund som huvudman.
Transperson som tog första stegen ut ur garderoben 1990 men inte blev helt
öppen förrän 2006. Rädsla tar tid att övervinna…egen såväl som andras.

Du och dina främlingar?
ar du några främlingar omkring dig
som du kanske ser eller träffar ganska
ofta? Hur blev de främlingar? Varför
just dina främlingar? Har du bestämt
att det ska vara så? Eller har det ”bara blivit
så”? Det är viktigt att fundera på ens eget
ansvar för skapandet av främlingar och för
upprätthållandet av främlingskapet.
En främling definieras i förhållande till någon
annan. Du kan vara främling för någon men
någon annans bästa vän. Främlingen kan vara
en människa du ännu inte lärt känna eller en
människa du, på oklara grunder, inte vill lära
känna. Kanske är rädd för. Alla är ju främlingar för varandra från början. Ansträngning
krävs för att förvandla främlingen till en bekant, en vän, en älskad. Att vara fientligt inställd till människor en inte känner bara därför verkar onekligen lite ogenomtänkt och inte
så framåtsyftande och produktivt.
Är det bara detta att främlingen ännu inte är
bekant som kan skrämma? Beror det också på
upplevda olikheter mellan människor? Olikheter, som tillmäts stor negativ betydelse och
därför blir en anledning att bygga murar, att
hålla distansen och exkludera. Medvetet eller
omedvetet.
Det finns många sätt att bli främling på. Ett
sätt är att bryta mot en viktig norm, att bli
en sk ”avvikare”. Då reagerar omgivningen.
En del med avståndstagande, andra positivt
men om normen är utbredd kommer de flesta
spontant att reagera mer eller mindre negativt
på en normbrytare. Även om hen är ofarlig
och oförarglig. När främlingen förblir främling eller t o m tvingas förbli främling genom
att hen utestängs från sociala sammanhang, är
risken stor att okunskap, fördomar och rädsla
frodas. En ond cirkel. Det kan t ex handla om
att stängas ute från arbetsmarknaden, att få ett
arbete men inte vara en del av gemenskapen
på arbetsplatsen, att inte känna sig välkommen i sitt bostadsområde eller i föreningen en
så gärna vill vara med i, att känna sig särbehandlad på hälsocentralen, hos myndigheten,
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på affären. Detta kan få många allvarliga konsekvenser.
Borde det inte vara ofarligt och oförargligt att
t ex fritt välja sitt uttryck, sitt utseende, även
om det bryter mot den norm som försöker
reglera hur vi beter oss och förhåller oss till
kön? Eller att vara född med eller under livet
ha förvärvat någon egenskap, t e x hudfärg eller funktionsnedsättning, som i något socialt
sammanhang inte följer normen.
Sedan den dag jag tog de första stegen utanför
hemmet ”klädd som kvinna” har jag tvingats
lära mig att andras reaktioner på mig som
transperson är ytterst varierande. Allt från
positiv nyfikenhet och ren uppskattning via
nedlåtande blickar utan hörbara reaktioner
till verbala påhopp, förolämpningar och t o m
våld. Jag har inte drabbats av faktiskt fysiskt
våld. Men att hotet är verkligt är helt klart.
Somliga är så rädda, känner sig så hotade och
blir så provocerade att de är beredda att bli
våldsamma för att ”försvara” sig och sin bräckliga självbild. Hur ska en annars tolka en del av
det jag varit med om under åren?

Om allt detta behöver vi lära, samtala, hitta
sätt att mötas för att öppna dörrar till arbetsliv,
föreningsliv, skola etc. Det är allas vårt ansvar.
Chefens och den anställdes. Styrelsens och
medlemmens. Lärarens och elevens/studentens. Vi är varandras sociala miljö och vi avgör
om vi ska vara ett hinder för andra och fortsätta att vara främlingar eller om vi vill bidra
till något bättre.
Rättighetscentrum Norrbotten gör sitt bästa
för att genom stöd och rådgivning till enskilda, information och utbildning till alla
slags verksamheter (offentliga, privata och
ideella) och opinionsbildning via publika arrangemang och synlighet i media göra Norrbotten till en bättre plats att leva på. För alla
som vill bo och verka här. Kontakta gärna oss!
Denna text är en bearbetning av en text som ingått i Teskedsordens kampanj ”Inte en främling”
www.inteenframling.se

• Tonårskillen som, när jag klivit på nattbussen
och satt mig med ryggen mot, inför kompisgänget och andra passagerare högt säger ”Jag
hatar transor!”.
• Sparken som nuddar vid mitt knä när jag
precis hinner in i taxin för att fly från en ung
man som retat upp sig på existensen av transpersoner.
• Vakten som portar mig från ett nöjesställe
för att jag, utan att själv ha gjort något, gett
upphov till en del palaver mellan upprörda
restaurangbesökare.
• Allt tisslande och tasslande, pekande och tittande, exotiserande och avståndstagande.
Rädslan bygger murar och skapar främlingar.
Den som från utsidan vill bryta igenom sådana murar måste vara väldigt stark. Lite enklare
blir det om någon från insidan öppnar en dörr
på glänt och visar att rädslan går att övervinna,
både den egna och andras.

Jan-Olov Madeleine Ågren

Jan-Olov Madeleine Ågren
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foto: camilla niemi

*

• jONAs henriksson
• mikael elmegren
• bengt-erik johansson
• camilla niemi
• jeanette norén
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• jONAs henriksson
kreativ utgivare/grafisk produktion • heja

• mikael elmegren
produktionsledare • heja

Jonas Henriksson är ägare och grundare till Hjälp
Reklambyrå som är en personligare och flexiblare
reklambyrå och en del av Elmegren & Hjälp
Marknadsföringsbyrå AB där Jonas är vice VD.

Mikael Elmegren är marknadsföringskonsulten som
driver och äger portalen @Elmegren och Elmegrens
webbutik som är en del av Elmegren & Hjälp
Marknadsföringsbyrå AB där Mikael är VD.

T: 070-592 52 21
M: info@hjalpreklambyra.se
W: hjalpreklambyra.se

T: 070-980 82 90
M: mikael@elmegrenochhjalp.se
W: elmegren.se

• bengt-erik johansson

• camilla niemi

text/översättning • heja

fotograf • heja

Ord & Mening i Norr är budskaparen Bengt-Eriks
firma. Denne tidigare Telia-ingenjör tillverkar och
trimmar texter, gärna om teknik. Han skriver på både
svenska och engelska och gör gärna översättningar.

När ni bokar Fotograf Camilla Niemi kan ni känna
er avslappnade under fotograferingen, ha roligt och
framförallt - ni blir nöjd med era bilder!

T: 070-543 37 86
M: info@ordochmening.se
W: ordochmening.se

T: 070-360 36 67
M: fotograf@camillaniemi.se
W: camillaniemi.se

• jeanette norén
tryckansvarig • heja

Sunderby Tryck & Produktion AB är det lilla tryckeriet med de stora möjligheterna. Kontakta Sunderby Tryck
och/eller Elmegren & Hjälp Marknadsföringsbyrå AB så kan vi i detalj gå igenom vad just du behöver. Utifrån
upplaga och dina kvalitetskrav kan vi räkna ut vilken tryckmetod som blir mest förmånlig för Dig.

T: 0920-43 40 60
M: info@sunderbytryck.se
W: sunderbytryck.se

*Jonas bär en gubbkeps av märket Oscar Wigén från Butiken För Män - GUAPO. Smedjegatan 5 Luleå. 0920-22 23 90. info@guapo.se

HEJA LULEå - en del av elmegren & hjälp 19

