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GLÖDANDE ENGAGEMANG

I MITTSKÅNES 
ENDA GLASHYTTA

Så ska besöksnäringen
öka i Mittskåne 

Viktigt att agera rätt på
Facebook

Webbstrateg ger råd till
Hörbyföretagare

Traktorfascination går
i arv i Staffanstorp 
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Vi når alltid...
10 500
FÖRETAG!

Intervju med Lommaprofilen
Stellan Nordahl 
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LOMMA.  Delaktighet eller 
deltaga. Empati eller sym-
pati. Det handlar om ord 
och förhållningssätt. Enligt 
Stellan Nordahl är det den 
stora skillnaden. 

Vårsolen tittar in genom 
fönstret i den lilla lokalen i 
Lomma och Stellan Nordahl 
talar entusiastiskt om skillna-
den mellan att vara delaktigt 
aktiv eller deltagande passiv. 
Det är miniseminarium och 
dagens tema är ”Brinna utan 
att brännas”. Deltagarna lyss-
nar, nickar med ibland men 
protesterar också när de inte 
håller med.

– Det är bra. Jag vill utma-
nas och jag har inte facit. 
Jag tycker om när det blir 
en aktiv diskussion, säger 
Stellan Nordahl efter det två 
timmar långa passet.

Föreläsning vill han inte 
kalla det. Snarare workshop 
eller seminarium.

– Delaktigheten är så vik-
tig, säger han.

Det är det som är hans 
affärsidé och företaget Ny-
kraft, att ordna seminari-

um om förhållningssätt för 
organisationer, ledare, före-
tag och föreningar. 

– Oftast vet man i en orga-
nisation vad som fungerar 
och inte fungerar, men man 
har inte satt ord på det. Det 
viktigaste i min roll är för-
mågan att lyssna och ana-
lysera. Den måste vara stör-
re än min förmåga att tala, 
säger han.

Den stora skillnaden
Om och om igen kommer 
han tillbaka till samma ord. 
”Förhållningssätt”. Det är det 
han menar är den stora skill-
naden och det fi ck han själv 
tydligt uppleva för fem år 
sedan. Hans dotter var sjuk i 
cancer och läkarna hade gett 

beskedet att de skulle avslu-
ta behandlingen. 

– Samma dag som vi fi ck 
det beskedet kom också en 
mental vändpunkt för oss. 
Vi fi ck kontakt med en kvin-
na i USA som gav oss själs-
liga redskap för hur vi kan 
förhålla oss till saker och 
ting. Jag och min fru sa ”Är 
det ett mirakel vi behöver, är 
det just det vi går för”, säger 
Stellan Nordahl.

Så gjorde de. Stellan Nor-
dahl kallar det mentalt skif-
te och sedan dagen med det 
brutala beskedet från läkar-
na har han konstant använt 
sig av de redskap han fi ck 
genom åtskilliga telefon-
samtal över Atlanten. 

Mjukare frågor
En tid efter dotterns död, 
startade han företaget Ny-
kraft. De insikter och kun-
skaper han fått ville han dela 
med sig av. Från att tidigare 
ha arbetat som offi cer i för-
svaret, bytte Stellan Nordahl 
därmed bana och sysslar nu 
med betydligt mjukare frå-
gor än vad försvarsmakten 

ofta förknippas med.
– Jag har alltid varit intres-

serad av människor och sam-
spel. Matematik är jag van-
sinnigt förtjust i men vill inte 
arbeta med det. Jag ser det 
mer som ett fi losofi skt ämne, 
säger Stellan Nordahl som har 
en cilvilingenjör och en civil-
ekonomutbildning i bagaget. 

Nu är det seminarier i oli-
ka former som är hans var-
dag och arbete. ”Insiktsfullt 
ledarskap” är till exempel en 
stående kurs som han leder 
tillsammans med en kolle-
ga. Utöver det blir det semi-
narium i olika organisatio-
ner, företag och i förenings-
livet. Allt med samma bud-
skap om att det handlar om 
hur vi förhåller oss och vilka 
medvetna val vi gör. 

– Jag förstår inte varför vi 
inte tidigt tränas i hur vi för-
håller oss. Inom idrottsme-
dicinen är det allmängods 
med visualisering och mål-
bildstänkande, men ändå 
används det så lite, säger han 
engagerat. 

Förhållningssättet 
är skillnaden
Stellan Nordahl vill få andra att fundera i nya banor

GENOM HJÄLP  från USA fi ck Stellan Nordahl redskap att 
tänka på ett nytt sätt. Nu har han lämnat arbetet som offi cer 
och sysslar på heltid med att få andra att våga tänka i nya ba-
nor.  FOTO: BRITTA ABOTSI

PROFILEN
Stellan Nordahl

Bor i:   ■ Lomma
Driver:   ■ Nykraft
Företagsidé:   ■ Genom 

seminarier arbeta med vision 
och förändringsarbete i orga-
nisationer och företag.

till enmansföretagare för att brinna och inte brännas. 

hitta samarbetspartners   ■ och ingå samarbetsavtal.
Gå med i BNI   ■ eller annat nätverk för att skaffa 

”jobbarkompisar”.
Skapa ett bollplank.   ■ Kanske styrelsen eller något annat.

TRE TIPS...

BRITTA ABOTSI
britta.abotsi@lokaltidningen.se

Tel: 046-24 62 40
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Vi utför kundanpassade
företagsstädningar

Ring oss
så tar vi hand
om städningen!

Vi finns i Staffanstorp och utför tjänster i större delen av Skåne.

Pris: fr. 250:-/tim
exkl. moms

STUDENT - BRÖLLOP - FEST!
Vi har hela menyer som bröllopsmenyer, festmenyer,
kalla och varma buffér, smörgåstårtor, landgångar,
italiensk buffé, grillningar, kalla fat och mycket annat!

Vi sysslar med catering till företag och privata fester
för såväl större som mindre sällskap. Vi kan även till-
handahålla personal, dukar, servetter, glas och porslin.
Vi utför jobb i hela skåne. Ring oss så berättar vi mer!

På vår restaurang i Rönås serverar vi Dagens måndag 
till fredag, á la carte och helgmenyer. I vår lokal kan
vi ta emot sällskap på upp till 50 personer.

Varmt välkomna önskar
Nicklas, Joakim och Patricia med personal!

Välkommen till  Rönås Byakrog

Rönås Byakrog
Väg 13 mellan Sjöbo och Hörby

Tel. 0415-431 77
www.ronasbyakrog.com

Företag till salu
Mekanisk verkstad
NÖ Skåne, ca 20 anställda, ca 20 mkr i omsättning. Inriktning: Livsmedelssektorn. Pris: 5-10 mkr.

Importföretag
Skåne, 3 anställda, oms. >10 mkr. Ca 500 återförsäljare. Flyttbart. Pris: 1-5mkr, beror på vad som skall ingå.

Biotekniskt produktföretag
Skåne, en anställd. Miljövänligt toalettsystem för enskilda avlopp. Flyttbart. Pris: >1 mkr.

Snickeri
NV Skåne, 2 anställda.  Finsnickeri för icke-standard i fönster, dörrar, trappor m.m. Pris: >1 mkr

Restaurang/kiosk
NV Skåne, 2 anställda, omsättning >2 mkr, restaurangkiosk med profil. Pris >1 mkr.

Är du intresserad av att köpa något av ovan nämnda företag eller har du själv
funderat på att sälja ditt företag, så bara kontakta oss.

allan.martensson@vdstodet.se
www.amforetag.se – tfn 0705-46 94 94

Löddeköpinge, Varuvägen 2, Handelsplats Center Syd 
  

Butikslokaler i attraktivt läge
på expansivt handelsområde.

 
Storlek 200, 700, 790 kvm. 

Tillträde enligt överenskommelse

Rolf Hansson. Tel. 040-740 30 (vx)

Butikslokaler uthyres


