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Fredag 14 oktober 2022 Helga■ 25 

Mikaela Olsson. Charbel Garbo (som ska hålla i en paneldebatt). samt den andra programleda
ren Madeleine Opira på Kungsträdgårdens scen. FOTO, TOP OF HEART AB 

FOTO: MARKUS NORIN "Alla har sin resa och man kan inte jämföra sig. Jag har min historia med tumören men alla kan 
inte ha lika stora problem". säger Mikaela Olsson. Foro, MARKUS NORIN 

motgång __ till. möjligheter 
s- - Jag har alltid haft en ambition att Företaget har fått något av en riv- ' ' räds nya utmaningar och det kan ver- Ala IF. Dessutom har hon en man och �- starta eget men det har inte varit läge start med många möten och samarbe- ka som att sjukdomen inte längre på- en son som gärna vill ta del av henne. ig tidigare. Jag har trivts väldigt bra på ten på gång. Mikaela har även varit på • verkar henne, men det gör den. Skämtsamt säger hon att de brukar in Bokadero men nu var det dags att gå Jobbfestivalen i Stockholm, inte som Mikaela är sjukpensionär på 25 pro- ses i dörren på väg till eller från olika IC. vidare och kasta sig ut. Det var ett gan- besökare utan som konferencier. HadeJ"ag

cent och hjärntröttheten är alltid en träningar. )t ska impulsivt beslut, säger hon. - Jag fick ett tips om att ta kontakt _ faktor ho,n behöver ha med i beräk-med Mats (Wemheim, initiativtagaren gravt Oer ningama. Hon får fortfarande följd- Men detär så hon vill att det ska vara. )r Hennes eget företag Milax erbjuder till Jobbfestivalen). Tankarna var att mig hade sjukdomar på grund av medicinen hon Det ska hända grejer. Mikaela tackar 1- föreläsningar, gäpla inriktade mot per- jag skulle föreläsa men efter några • • äter. Senast upptäcktes att hon har gikt. hellre ja än nej och hon springer på så �s soner som har varit ifrån arbetsmark- samtal frågade han om jag inte ville Jag Inte stått Men några tumörer har inte kommit många bollar som hon orkar. Förhopp-t- naden eller företag som vill anställa programleda allt från den stora scenen här i dag tillbaka. ningsvis kan hennes historia ge näring sådana personer. Företaget erbjuder i Kungsträdgården. • - Jag har lärt mig att leva med det till någon annans dröm.även konsulttjänster och inspirations- Mikaela Olsson här och det är inget jag tänker på. Det -'- Det ger mycket att inspirera folk. iv föreläsningar för både företag och för- Tillsammans ined Madeleine Opira är ju det jag vill prata om på föreläs- Kan man se att det sitter någon på en r- eningar. Mycket handlar om att allt är lotsade Mikaela besökarna genom pro- ningama. Att det finns hopp och att föreläsning som vågar ta steget och ill möjligt bara vi väljer att se möjlighe- grammet. mycket handlar om inställning. Hade. prova är det fantastiskt. tema. - Det kändes jättebra. Jag trodde att jag grävt ner mig hade jag inte stått här 
1- - Mitt fokus är att jobba med saker jag skulle vara mer nervö!tmen det i dag. 1d som är roliga. Det blir lite spretigt just kändes naturligt och min kollega var 

- �:, • 
Text :h nu men så får det vara. Jag har väldigt jättebra. • 

Jobbet tar sin tid och Mikaelas pas- • • ', •• Markus Norin iv mycket idee�. i hu�det o� vi får se A� ta jobbet s�m k�nfere�cier � yt- �ion fö�. handboll har:_gjort��-ho� både . • . .., niarr.u5Jlllnn@5ooerham:i1;;!�vart det tar vagen, sager Mikaela. terhgare ett bevis pa att Mikaela mte ar ordförande och tranare 1 forenmgen �A • • 


