
Näringslivets egen mässa

När Företagssalongen slog upp portarna på torsdagen var det redan massor av 
besökare som hittat dit. Mässan lockar allt fler utställare, föreläsare och besökare för 
varje år. I år fanns en ny programpunkt med, korandet att Sveriges första byfåne.

För åttonde gången genomfördes Företagssalongen under torsdagen, och det var ett digert 
program besökarna kunde ta del av under dagen. 24 föreläsningar med ett blandat utbud 
och 79 företag presenterade sig under årets Företagssalong.

Företagssalongen är en mässa där företagen skapar nya kontakter och hittar 
samarbetsformer med varandra och det är många visitkort som byter ägare under dagen.

Innan mässan officiellt öppnades fanns det en ny punkt på programmet då Sveriges första 
nationella byfåne skulle koras. Från Finland kom den finska byfåneklanen för att kora 
Sveriges första nationella byfåne. I Finland har man en lång tradition av att utse nationella 
byfånar, kylähullu, och det är en utmärkelse i positiv bemärkelse.

Sveriges första nationella byfåne är nu en värmlänning boende i Hagfors och heter Bengt 
Gustavsson.

– Ett stort tack för att jag blev Sveriges första byfåne. Finländarna frågande mig om jag 
kunde hjälp till och hitta ett lämpligt ställe för korandet. Jag kan tala om för er att det inte var 
lätt att hitta något officiellt evenemang som ville stå som värd. I Finland är en byfåne en 
eldsjäl. Här i Sverige förknippas ordet med någon som inte har alla hästar hemma. Heder åt 
Företagssalongens Jacob Lund som tog till sig idén, säger Bengt Gustavsson.

Vid lunchtid uppmärksammandes och firades Värmlands nystartade företag vid en 
gemensam lunch som lockade 70 deltagare. För 18 utställare var det första gången på 
Företagssalongen och en av dem var PT-hörnan som ger individuella lösningar för din 
träning.

– Vi var och besökte Företagssalongen i vintras och upptäckte vilken bra mötesplats det är 
för att tala om att vi finns och vad vi gör. Här är det lätt att skapa nya kontakter med kunder, 
berättar Simon Karlsson, personlig tränare vid PT-hörnan.
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