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Kanalnätet – av kvinnor för kvinnor

Varför behövs ett kvinnligt nätverk?
– (Därför att manliga nätverk inte
behövs) Varför finns manliga nätverk?
Män har redan den mesta av makten
och har betydligt lättare att ta plats i
det offentliga rummet. Vi känner att det
här behövs och att det gynnar kvinnlig
företagsamhet i Hallstahammar, svarar Barbara K-Hallström, ordförande
Kanalnätet.

Kanalnätet bildades hösten 2004 och är ett
nätverk för företagsamma kvinnor i Hallstahammar med omnejd. Föreningen riktar sig
lika mycket till egenföretagare som anställda
kvinnor med ledande ställning i arbetslivet.
Som ideell förening är man politiskt och religiöst obunden och verkar för ökad kompetens,
ökad företagsamhet och utökat kontaktnät för
medlemmarna.

Gemensamt hårt arbete

Kommuntidningen stämde träff med nätverkets ordförande Barbara K-Hallström och sekreterare Monica Borg-Olsson. Båda är måna
om att framhålla föregångarna till nätverket.
Monica berättar:
– Barbro Sonesson, Irene Sellén och Åsa
Ericson är tre personer som tidigare samlat
kvinnor i regionen för att utbyta erfarenheter
och därmed berett mark och lagt grunden för
vårt nuvarande nätverk.
Det är samtidigt kärnan i nätverket – att inspirerar och dra nytta av varandra.
– Tillsammans i Kanalnätet blir vi starkare,
klokare och gladare, ler Barbara.
Man skulle också kunna säga att: Det finns en
särskild plats i helvetet för kvinnor som inte
hjälper varandra*.

Kanalnätet kanaliserar kvinnlig kompetens. På bilden
ordförande Barbara
K-Hallström och
sekreterare Monica
Borg-Olsson.

Fler kontakter – fler affärer

Kanalnätet ordnar regelbundet föredrag, företagsbesök och träffar för medlemmarna.
Sedan starten för 1 ½ år sedan har nätverket
mer än fördubblat antalet medlemmar från 30
till 75.
– Jag tycker det är så fascinerande, imponerande och inspirerande att se att det faktiskt
finns så mycket kompetenta kvinnor på ledande positioner i samhället, säger Monica.
Ett utökat kontaktnät medför automatiskt
utökade affärsmöjligheter. Medlemmarna är
trogna användare av varandras produkter och
tjänster. Det handlar om att stötta varandra
och inte gå över ån efter vatten.
– Vi har stor tilltro till våra nuvarande och
potentiella medlemmars kapacitet, vi vill
verka efter det mottot och ta vårt ansvar för
regionens utveckling, säger Barbara till vardags kanslichef för Svenska Djursjukhusföreningen i Strömsholm.

Fakta:
Kanalnätet är ett nätverk för företagsamma kvinnor inom alla områden:
kvinnor som driver företag, kvinnor med ledarpositioner, kvinnor i
enmans(kvinno)företag, kvinnor i organisationer och institutioner m.m.
• Kanalnättverket vill stötta och inspirera
varandra. Nätverket vill använda sig av
varandras erfarenhet för att själva få nya
infallsvinklar.
• Kanalnätverket vill skapa träffar som
tillför kunskap, väcker idéer, ger verktyg
för att bearbeta problem.
• Kanalnätverket vill inbjuda till träffar där man utvecklas yrkesmässigt men
också lär sig att ta hand om sig själva.
• Kanalnätverket vill vara ett nätverk där
allas olika kompetenser kan komma till
nytta för andra inom nätverket.
• Kanalnätverket vill ta vara på glädjen i
att möta andra kvinnor, vars yrkesliv liknar ens eget.
• Kanalnätverket är ett nätverk – det betyder att alla får/ska påverka nätverkets
inriktning.
Medlemsavgiften är för närvarande 100
kronor. Läs mer på www.kanalnatet.se
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Finns med i näringslivsdialogen

Kanalnätet samarbetar även med andra kvinnliga nätverk. Kanalnätet är bland annat medlem i Företagsamma kvinnor i Västmanland
och finns även representerat i företagarrådet
liksom i kommande efterföljaren Hallstahammar Promotions interrimsstyrelse.
Första årsmötet hölls i Prästgårdens Handelsträdgårds växthus bland ståtlig blomsterprakt. Stället drivs av Monica och hennes
man. Nästa årsmöte hålls den 16 maj i Missionskyrkans Cafeteria i Hallstahammar.

”

Vi har stor tilltro
till våra nuvarande och
potentiella medlemmars
kapacitet, vi vill verka efter
det mottot och ta vårt ansvar
för regionens utveckling.

*Översättning av ett citat av USA:s förre utrikesminister Madeleine Albright. Även en svensk
boktitel av författarna Lotta Snickare och Liza Marklund.
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”Vi är inte störst, vi är inte bäst
och inte vackrast. Men hos oss får
du lokal, god mat och bra service
för en billig penning.”
Testa! Ring så berättar vi mer!

äcks Folkets Par
b
l
k
Ko

30 juni

The Boppers,
dans till The Smeily
Köp biljett före 1 juni för 150 kronor,
därefter 200 kronor.
Dans från kl. 21.00
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Elinstallationer
Försäljning av av elmaterial från välsorterat lager
Försäljning av vitvaror
Projektering och offerering
Reparationer av hushållsmaskiner,
elpannor och varmvattenberedare

Tel: 0220-139 18
www.hallsta-inst.com • info@hallsta-inst.com
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Vi firar parkensdag,
med lådbilsrally
för alla barn
Bygg din bil själv
och var sedan med och tävla.
Parkensdag avslutas med kräftnatta.
”Hubbas” alias Elvis Presley uppträder,
samt dans till Black River Band.

folketshus_o_park_hallstahammar
@telia.com
Tel: 0220-240 75
0702- 05 07 38

www.tidning.net

