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Sedan snart tre år tillbaka driver Gunilla Valdhav ett spa.
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Tror på kvinnligt företagande
AKTUELLT
PORTRÄTT

Sedan några dagar tillbaka är Gunilla Valdhav
ordförande i Söderhamns Kvinnliga Företagarförening. Därutöver är hon ambassadör för
kvinnligt företagande och ledare för ett projekt
som vänder sig till kvinnor som kan tänka sig
att bli företagare.
SÖDERHAMN

■ Namn: Gunilla Valdhav
■ Ålder: 48 år
■ Familj: Make och två hemmavarande barn
■ Bor: Villa i Skärså
■ Kör: Passat
■ Dricker: Vatten, grönt te och rött
vin
■ Senast lästa bok: Elva minuter
av Paulo Coelho
■ Husdjur: Två innekatter
■ Intressen: Golf, träning och fotografering

Sedan ett knappt år tillbaka jobbar
Gunilla Valdhav halvtid med ett projekt med kvinnor som kan tänka sig att
bli företagare. Den andra halvan ägnar
hon åt sitt eget företag – SPA Valdhav.
Dessförinnan drev hon under en tid
en fastighetsmäklarfirma med en kollega. När hennes partner råkade ut för
en olycka och inte kunde jobba i bolaget längre blev det för tungt och Gunilla Valdhav lade ner verksamheten
och startade ett spa. Det är snart tre
år sedan.
I måndags valdes hon till ny ordförande i Söderhamns Kvinnliga Företagarförening.
– Jag hoppas kunna synliggöra
kvinnliga företagare. Ett sätt som jag
funderat på är en hemsida där kvinnliga företagare får presentera sig. Det
kan vara ett av flera sätt att bygga nätverk. Starka nätverk är mycket viktiga, säger Gunilla Valdhav.
I föreningens regi kommer man att

fortsätta att besöka kvinnliga företagare och ge olika typer av information
som företagare behöver.
– Jag är intresserad av kvinnors företagande och jag vill se flera kvinnor
som företagare. Det arbetar jag för på
olika sätt.
Ett sådant sätt är det ettåriga projektet, där hon jobbar halvtid, som nu
börjar gå mot sitt slut. I maj hålls den
sista tematräffen.
– Sedan inspirationsseminariet på
CFL, som inledde projektet har vi
träffats en gång i månaden till tematräffar. Vi inledde med personligt ledarskap, som blev så populär att vi
körde den i repris.
– Affärsidé, marknadsföring, affärsplan och nätverk är andra teman
som vi tagit upp.
I projektet har dryga dussinet kvinnor
deltagit och några av dem har nu anmält sig till Business Start, en typ av
Starta-eget-kurs, som hålls av Almi.
– Det som skiljer kvinnor och män

”Det som
skiljer kvinnor och
män åt som
nya företagare är att
kvinnor är
försiktigare
och tänker
efter före.”
GUNILLA
VALDHAV

åt som nya företagare är att kvinnor är
försiktigare och tänker efter före. Det
är i alla fall den bild som oftast målas upp och kanske är den mest sanna utan att generalisera, säger Gunilla
Valdhav.
Som styrelseledamot i IRIS, som
är ett lokalt resurscentrum för kvinnor, jobbar hon också för att främja
kvinnligt företagande.
IRIS är ett treårigt projekt som ska
hjälpa kvinnor som driver företag.
Projektet avslutas under innevarande år.
Näringsminister Maud Olofssons
landsomfattande projekt med kvinnliga ambassadörer i näringslivet som
förebilder avslutas också under 2009.
Där är Gunilla Valdhav en av knappt
30 ambassadörer i länet.
– Jag har faktiskt fullt från morgon till kväll med alla möjliga engagemang. Men till sommaren ska jag
koppla bort det mesta och ägna mig åt
att spela golf. Ja, jag sitter ju förstås i
styrelsen för damsektionen i golf men
det är inte betungande, säger Gunilla
Valdhav, som efter mötet med Kuriren
skyndar vidare från sitt spa till ”Projektet”.
PS. Hon har 23 i handikapp.
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