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En vuxen som till exempel har haft ett brutet ben 
och går till en sjukgymnast har möjlighet att kom-

municera på en rad olika sätt under behandlingen och kan 
sannolikt själv ta ansvar för att fortsätta träna.

När det gäller barn med eller utan funktionshinder får vi 
använda oss av andra verktyg. Ett av dem - det kanske vik-
tigaste är lusten att leka. Vi tränar inte barnen - vi leker oss 
fram till en bättre livskvalitet.

Och oavsett grad av funktionshinder, eller om det handlar 
om 8-åringen som kommer hem efter skolan med huvud-
värk så kan sjukgymnastik/fysioterapi anpassad till barn för-
bättra motoriken eller mildra en återkommande huvudvärk.
Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag fokuserat på att 
vara sjukgymnast för barn och ungdomar. Först som sjuk-
gymnast på barn- och ungdomshabiliteringen, som vänder 
sig till barn och ungdomar med varaktiga funktionshinder 
och deras familjer. Därefter som sjukgymnast på barnklinik, 
med behandling och rehabilitering till barn och ungdomar 
med akut eller varaktig skada eller sjukdom.
Under mina yrkesverksamma år som sjukgymnast, har det bli-

vit tydligt att det saknats sjukgymnastik med kompetens, erfa-
renhet och bemötande utifrån barn- och ungdomsperspektiv 
som specialitet, utanför den offentliga vården, vilket var anled-
ningen till att jag startade min verksamhet, Barnsjukgymnasten.

För att uppnå en god följsamhet i behandlingen, bör en god 
och tillitsfull relation och kommunikation till barnet och 
dess familj uppnås. Tillsammans diskuterar vi vilka mål 
behandlingen ska uppnå. Viktigt är att barnet i största möj-
liga mån ska förstå varför en behandling sker och vara moti-
verad till den. Genom att arbeta utifrån familjen, som barnet 
eller ungdomen har så är det möjligt att uppnå ett gott resul-
tat - att få kroppen att fungera så bra som det bara är möjligt 
- och därmed en bättre livskvalitet.

Arbetssättet tilltalar även vuxna som kanske behöver ett lug-
nare tempo i behandlingen eller hembesök. Barnsjukgym-
nastiken är ett privat kompletterande alternativ till den tradi-
tionella sjukvården. 

Camilla von Lörinszky

sjukgymnast/fysioterapeut

vd Barnsjukgymnasten

16 818 185
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WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner 
med inriktning på Content Marketing & Ämnesori-
enterade Tematidningar som distribueras i ledande 
Svensk Dagspress. Vi arbetar med  
värdeskapande redaktionellt innehåll och  
berikar våra läsare med intressanta artiklar  
och reportage med välkända profiler och ledare. 
När våra annonsörer växer och gör fler affärer har 
vi uppfyllt vad WENDELIN MEDIA verkligen står för.

I tematidningen BABYTIME tar vi upp 
en rad olika ämnen som rör familjen. 
Här hittar du allt från boende till 
kläder, goda råd om amning och hur 
du laddar batterierna. Vi har valt att 
lägga fokus på hela familjen, med  
eller utan barn och vi önskar dig 
riktigt trevlig läsning.

Återvinn gärna din tidning  
eller lämna den vidare ...

Henriette Wendelin

Hos Studio Frid hittar du ett stort utbud av öppna klasser och kurser i yoga och  
pilates. Vi erbjuder även massage och zonterapi med erfaren personal. Välkommen 
till vår studio på Köpenhamnsvägen i Malmö!

Se hela vårt utbud och boka på www.studiofrid.se

DU FÅR 100:-  

rabatt på någon av  

våra kurser om du uppger 

koden BABY. Kanske en  

kurs i gravid yoga eller  

en grundkurs  

i pilates?

Vi tränar inte barnen
 - vi leker oss fram till en bättre livskvalitet
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27 034 barn föddes 
i de tre största kom-
munerna, Stockholm, 
Göteborg och Malmö 
under förra året.

24 VANLIGASTE FLICKNAMNEN
Ellie, Meja och Malva är de flick-
namn som ökat mest i popularitet 
sedan 2008.

hela familjen vinner på  
  

www.slutarokalinjen.se

vi är redo för ett rökfritt sverige
och stöttar alla som vill sluta!

ring oss så lägger vi upp din personliga plan

att vara rök- och snusfri! 
  

Arbetet med barn och ungdomar kräver ett bemötande och 
kunskap utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. När ni  
väljer att söka till Barnsjukgymnasten är detta en självklarhet. 

Bedömning  |  Behandling Barn & Vuxna  |  Föreläsning  |  Utbildning

Sjukgymnastik 
för barn och ungdomar

som specialitet

www.barnsjukgymnasten.se  |  0733-820 622

Idén till Stärkevästen fick han när han jobbade 
som massageterapeut.

 – Jag insåg att de flesta kunders ryggpro-
blem berodde på dålig hållning. När jag då tit-
tade på befintliga västar på marknaden märk-
te jag att de var obekväma eller skavde. Så jag 
ville utveckla en väst med högre kvalitet, helt 
enkelt, säger Arvid Forsman.

Stärkevästen är tillverkad i ett mjukt mate-
rial och är följsam med kroppen. 

– En väst ska inte tvinga upp hållningen, 
Stärkevästen ger istället en lätt påminnelse om 
vilken position ryggen ska befinna sig i. Det 
handlar om att lära om muskelminnet.

Västen sätts på som en ryggsäck och spänns 
fast med ett band över magen. Axelremmarna 
justeras så att de ger ett lätt tryck över axel-
partiet vilket gör att man naturligt faller bak 
med axlarna istället för fram. Västen ska helst 
bäras ovanpå en t-shirt. Det tunna materialet 
gör att västen andas och det känns knappt att 
man har den på sig.

– Vi rekommenderar att man har på sig 
västen ett par timmar om dagen, till exempel 
på jobbet eller när man är ute och promenerar. 
Till en början räcker det med en halvtimme, 
eftersom många kan få lite träningsvärk. Det 
handlar ju om muskler som inte är så vana vid 

att arbeta. Sakta men säkert så programmeras 
dock hjärnan om så att den lär sig att arbeta i 
den positionen, säger Arvid Forsman.

Vem är det då som kan ha nytta av Stärke-
västen?
– Egentligen alla som har problem med ihop-
sjunken hållning. Många har idag stillasittan-
de arbeten som gör att de lätt får problem med 
ryggen.

En grupp som verkligen sätter sin rygg 
på prov är småbarnsföräldrar. Enligt Arvid 
Forsman har de allt att vinna på att investe-
ra i en väst.

– Det är väldigt vanligt att man felbelastar 
ryggen när man bär omkring på sina barn, då 
är det bra med ett hjälpmedel som påminner 
om hur man arbetar med ryggen på ett bra 
sätt, säger han.

För att Stärkevästen ska ge så bra resultat 
som möjligt är det viktigt att kombinera med 
träning.

– All träning som på något sätt aktiverar 
och stärker ryggen är att rekommendera. Men 
det är samtidigt svårt att med enbart träning 
programmera om muskelminnet. Därför är 
kombinationen väst och träning absolut bäst. 

Stärkevästen har nyligen blivit utvärderad 

av Dala Sport Academy med goda resultat.
– Bland annat har man kunnat se bätt-

re tider och bättre syresättning när västen 
använts under löpning. Det är många som 
uppger att de är nöjda med västen, säger 
Arvid Forsman.  

Läs mer på starkevasten.se

Ryggen är vår vän. Där-
för är det viktigt att ta hand 

om den. Det vet Arvid 
Forsman som har utvecklat 
Stärkevästen, en innovativ 
hållningsväst som hjälper 
trötta ryggar att få tillbaka 

styrka och balans.

VÄSTEN AXLAR BÖRDAN

Arvid Forsman.

%
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LITEN BLIR STOR ...
Begreppet tonåring har uppstått under 1900-talet, och speglar en föränd-
rad verklighet för barn och ungdomar. I det gamla bondesamhället var man 
barn tills man blev vuxen, ofta i samband med konfirmation eller värnplikt.

Förbättrar din hållning

Motverkar problem i 
rygg och nacke

Stretchar ut 
bröstmuskulaturen

076-77 60 777
www.starkevasten.se

I våras firade Koopera-
tivet Hand i Hand 20 år. 

Precis som för två decen-
nier sedan är ambitionen 

fortfarande att skapa  
livskvalitet för alla sina 

medlemmar.

20 år av omtanke AVKOPPLANDE OAS
PASSA PÅ ATT unna dig en stunds avkopp-
ling. Inte minst när du är gravid och både föt-
ter, nacke, axlar och rygg börjar känna av den 
växande magen så kan en skön massage vara 
precis det som behövs.

– Idag finns det allt färre platser där du kan 
uppleva lugn och ro. Vi vill erbjuda en digital oas 
där du kan ladda dina egna batterier, säger Ric-
hard Axelson, delägare för Axelsons Spa, som 
erbjuder en rad olika typer av behandlingar.

När det gäller massage så finns det många 
olika att välja mellan och om man inte riktigt 
vet vilken man ska välja så kan man få bra råd-
givning vid sitt första besök. Massage frigör 
hormonet Oxytocin som ökar ditt välbefinnan-
de och kan användas i rent avslappningssyfte. 

– Vi erbjuder bland annat en specialise-
rad massage för gravida kvinnor. En special-
byggd kudde avlastar bröst och mage och det 
är mycket uppskattat att få koppla av och lig-
ga på mage. Massageterapeuterna kan bland 
annat hjälpa spänningar i korsrygg och övre 
delen av axlar och nacke. 

I över 50 år har Axelsons erbjudit specia-
liserade spa-utbildningar och för tio år sedan 
startade de ett city-spa i Stockholm och tidigt 
i våras öppnade de spa i Malmö. 

– Hos oss får kunden kvalitet, kunskap och 
ett riktigt bra bemötande i en lyxig miljö. Våra 
terapeuter ger förtroende vilket leder till så att 
alla som kommer till oss ska känner sig trygga 
och avslappnade.

Susanna Skoglund,  
verksamhetsansvarig 

– Vi har inget vinstintresse eftersom vi tycker 
att vinst aldrig få gå före kvalitet, säger Susanna 
Skoglund, verksamhetsansvarig på kooperativet.

Personlig assistans ska ge en möjlighet att 
leva det liv man vill leva, menar Susanna Skog-
lund, som också poängterar vikten av att alla 
ska få komma till tals.

– Man ska kunna känna sig trygg och samti-
digt få ha kontroll över sitt eget liv. Det gäller inte 
minst de som på grund av sin funktionsnedsätt-
ning har svårt att kommunicera. Det är lätt att 
dessa glöms bort. En logoped sa en gång till mig 
”om något någonsin skulle hända mig så spelar 
det mindre roll om jag hamnar i rullstol, men ge 
mig ett sätt att kommunicera!”. Vi brukar säga att 
alla har rätt att bli pratade till och inte om.

I en tid då assistansbranschen skakats av en 
rad skandaler är Susanna Skoglund mån om 
att lyfta fram en annan bild av sektorn.

– Det finns assistans där man verkligen bryr 
sig om människor och ser till individens behov. 
För vår del är assistansen helt individbaserad. 
Vi ser heller inte personlig assistans som ett 
vårdyrke, vård är något som man får på sjuk-
hus. När man är hemma så lever man sitt liv 
fast med assistans, säger hon.

Kooperativet Hand i Hand har bred kompe-
tens och har således medlemmar med många 

olika typer av funktionsnedsättningar. Den 
yngsta medlemmen är två år och den älds-
ta över 70. Kooperativet jobbar mycket med 
personer som har flerfunktionshinder, det vill 
säga som har nedsatt funktion i flera sinnen 
och funktioner. Mycket tid läggs därmed på att 
matcha rätt assistent med rätt medlem.

– Personkemin är en stor faktor i vår rekry-
teringsprocess, där vi utgår från vad individen, 
anhöriga eller gode man har för önskemål. För 
att inte förlorar det personliga med personlig 
assistans ser vi också till att våra assistenter job-
bar på ett och samma ställe och vi flyttar inte 
runt vår personal.

För att personalens kompetens ska hålla en 
hög nivå går Kooperativet Hand i Hands över-
skott tillbaka in i verksamheten.

– Det är ju så att personlig assistent sällan är 
ett yrke som kan locka med höga löner, vi väljer 
istället att satsa på vår personals utveckling och 
trivsel. Varje år anordnar vi bland annat assis-
tentdagar där alla assistenter får möjlighet att 
träffas, vilket är väldigt uppskattat eftersom det 
ofta är ett ensamt yrke att vara personlig assis-
tent, säger Susanna Skoglund.

Under årets gång arrangeras även andra 
trivselhöjande aktiviteter tillsammans med 
medlemmar och assistenter.

INFO
Kooperativet Hand i Hand har sitt 

huvudkontor i Laholm och bedriver 
personlig assistans i Halland, Västra 

Götaland, Småland och Skåne.

 Upp till 50% av de som får stroke drab-
bas av sväljsvårigheter, dysfagi. Dysfagi 
vid stroke ger nedsatt muskelfunktion i 
ansikte, mun och svalg, vilket leder till 
sväljsvårigheter med framförallt fl ytande 
konsistenser. Med åldern blir även 
känseln i munhålan sämre och ger en 
försämrad sväljfunktion. 
 Bland Sveriges friska befolkning lider 
10% av sväljsvårigheter med framförallt 
fasta konsistenser som kan ge symtom 
som rethosta, klumpkänsla, sura uppstöt-
ningar/kräkningar och smärta, samanfatt-
ningsvis esofagial dysfagi.
 Utöver sväljproblem och mekaniska 
problem i matstrupen har det kliniskt 
visat sig att även personer som lider av 
snarkning och symtom på sömnapné kan 
använda IQoro® med goda resultat. 
Studier visar att IQoro® stärker, ökar 
spänsten (tonus) i muskulaturen i 
de övre luftvägarna, vilka på så sätt 
förhindras från att kollapsa och orsaka 
andningsuppehåll.
 Våra basala funktioner som att andas, 
äta/svälja och tala använder samma 
muskler och nervbanor, men på olika 
sätt. Då IQoro® med utvecklad tränings-
metod aktiverar kroppens eget inpro-
grammerade system från mun, hjärna 
till magsäck, förklarar det varför IQoro®  
har en positiv inverkan på många olika 
funktioner. 

Enkel användning
IQoro® är eff ektiv, enkel att använda och 
kräver endast 1,5 min träning/dag, oftast 
i 5-13 veckor för att uppnå resultat. Har 
problemen förekommit under fl era år 

• LÄTT ATT ANVÄNDA 
• 1,5 MIN TRÄNING/ DAG
• VETENSKAPLIGT BEVISAD EFFEKT

®

Det fi nns fl era orsaker till sväljpro-
blem, bland annat ålderdom, sjukdom 
eller skador efter olycksfall, men 
sväljsvårigheter kan uppstå redan i 
barnaålder.

Köp IQoro® på 
www.myoroface.com 
Tel: 0650 40 22 37
samt hos utvalda  återförsäljare.

Sväljproblem eller 
sura uppstötningar?

krävs oftast en längre 
träningsperiod. 
IQoro® skadar inte och är enkel att 
använda i hemmet samt passar alla bett. 
IQoro® är godkänd av läkemedelsverket 
(CE-märkt), patenterad och är utvecklad 
efter mer än 20 års forskning i samarbe-
te med bland annat Uppsala- och Umeå 
Universitetssjukhus.

krävs oftast en längre 

Läs om våra
kunders egna

erfarenheter på
myoroface.com
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– Det unika med oss är att vi gör så myck-
et mer än vad de stora bolagen gör. Vi försö-
ker verkligen vara som extra medmänniskor, 
säger Tommie Ekblad, personalhandläggare.

Minst en gång i månanden åker representan-
ter från huvudkontoret ut och träffar brukarna.

– Många är ensamma och har inte så 
mycket släkt eller bekanta. Därför är det skönt 
för dem att de kan vända sig till oss, även för 
sådant som kanske ligger utanför de traditio-
nella assistentuppgifterna. Till exempel kan 
det vara så att en brukare har problem med 
sin tv-leverantör och har man då inte möjlig-
het att föra sin egen talan så hjälper vi gärna 
till. Vi kan helt enkelt täcka upp för det som 
ligger utanför våra assistenters uppdrag.

För Strandbergs Personliga Assistans är det 
viktigt att alla brukare blir sedda.

– Hos oss är det ingen som försvinner. Vi 
kan namnet på alla våra brukare och assis-
tenter och har således väldigt personliga rela-
tioner med alla i verksamheten. Det är något 
som vi kan erbjuda som litet bolag. I större 
organisationer försvinner ofta den personliga 
kontakten.

– Vår strävan har därför aldrig varit att bli 
störst, utan bäst.

Strandbergs har tidigare bedrivit assistans i 
stora delar av Sverige men har nu valt att sätta 
huvudfokus på Skåne och Småland.

– Framöver kommer vi att göra en sats-
ning i Jönköping där en tidigare medarbetare 
ska starta upp en verksamhet i vår regi, säger 
Anne Strandberg, verksamhetsansvarig.

Att vara personlig assistent är både ett utma-
nande och ett givande yrke. Ur Strandbergs 
perspektiv är lyhördhet den viktigaste egen-
skapen för en personlig assistent.

– Samtidigt är varje brukare unik och har 
särskilda förutsättningar och behov. Vi läg-
ger ner stort arbete på att matcha rätt assistent 
med rätt brukare. Om en brukare till exempel 
är intresserad av matlagning så skriver vi ut i 
annonsen att vi söker en assistent med liknan-
de intresse. Huvudsaken är att man lyssnar in 
brukaren och att personkemin funkar, säger 
Tommie Ekblad.

Vad händer hos er i höst?
– Vi kommer satsa extra mycket på fortbild-
ning och se till så att alla anställda har rätt 
utbildningar och kompetens. Vi tar ett hel-
hetsgrepp för att helt enkelt fräscha upp min-
net, säger Anne Strandberg.

Språket och identiteten utvecklas mycket nu. Barnet kan allt-
mer dela känslor och upplevelser med andra. Händerna blir 
säkrare och barnet kan springa, hoppa och klättra.

info@millame.se     |     www.millame.se

- magisk närhet 

Föräldrar, gör era liv enklare. Upptäck en värld  
av bärsjalar - Det mest funktionella, ergonomiska  

och elegantaste sättet att ha ditt barn nära.

Millame tillhandahåller rådgivning, utbildningar, vägledning  
samt uthyrning av bärsjalar och ergonomiska selar.

Millame – för moderna och aktiva föräldrar.

Tät kontakt med kun-
derna och en strävan efter 
att nå resultat tillsammans. 

Det är grundbultarna i 
Strandbergsmodellen, det 

vill säga den filosofi som 
genomsyrar Strandbergs 

Personliga Assistans.

FOKUS PÅ PERSONLIG KONTAKT

1-6
ÅR

AMNINGSRÅDGIVNING
DET ÄR MÅNGA gånger relativt enkel hjälp 
som behövs när amningen inte fungerar. 

– Det kan vara svårt att läsa sig till hur man 
ska göra, men om vi visar så brukar vi tillsam-
mans med mamma och barn hitta en lösning, 
säger Karolina Nilsson, BVC-sköterska och 
amningsrådgivare på Mama Mia i Malmö.

Karolina Nilsson är internationellt certi-
fierad amningsrådgivare enligt IBCLC och 
har lång erfarenhet av mödravård.

– Det kan vara mycket smärtsamt både 
fysiskt och psykiskt när amningen inte fung-
erar. Det här är en tid i livet när man måste 
få ta det hyfsat lugnt. Ett råd är att ta hjälp av 
omgivningen, allt annat än att amma kan alla 
andra göra, säger Karolina.

Vi vet att amning är bra men när mam-
man stöter på problem som att barnet inte 
går upp i vikt eller mjölkstockning, så behö-
ver man, som Karolina påpekar, konkret 
hjälp. På Mama Mia finns amningsrådgiv-
ning, mödrahälsovård, MVC, ultraljud, 
barnhälsovård, BVC, Gyn och Prev.

Läs mer på mamamia.se
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EN PLATS ATT SLAPPNA 
AV OCH HÄMTA ENERGI, 
EN PLATS DÄR DIN HUD 
OCH DINA MUSKLER 
TAS OM HAND.

Stortorget 9
211 22 Malmö

040 - 619 55 40
www.axelsonsspa.se

Axelsons SPA är ett exklusivt behandlingscenter mitt i city. 
Vi är kända för våra duktiga terapeuter som hjälper dig med 
olika typer av problem med muskler, hud och fötter. Vi ger 
dig avslappning och återhämtning från din påfrestande vardag.

Från vår breda behandlingsmeny kan du boka allt från skönhets- 
behandlingar till terapeutisk massage eller SPA- behandlingar.

Välkommen till Axelsons SPA!

Cellox, permanent
hårborttagning

Armhåla 900 kr/gång
(ord.pris 1300 kr)

Bikinilinje 1000 kr/gång
(ord.pris 1500 kr)

Behandling av rynkor, ärr, 
bristningar mm.

Köp en fraxiumkur på 4 
behandlingar, betala för 3 
samt få en syrabehandling 
på köpet värde 995 kr

Just nu får du 200 kr rabatt när
du bokar Axelsons Klassiska Massage 
eller Ansiktsbehandling

Tandläkare
Sophie Frykfors

Vi älskar att se nya leenden på 
vårt kontor och ser fram emot 
att välkomna nya patienter. 
Ring tandläkare Sophie så 
bokar vi en tid som passar 
för Er! 040 23 80 80

Öppettider  även kvällar  & helger vid behovTandvården är helt utan 
kostnad för Barn  och Ungdomarmellan 0 - 19 års  ålder

NYA PATIENTER VARMT VÄLKOMNA!

BEHANDLING AV BARN
Vi förstår föräldrars oro och barnens rädsla när de 

besöker tandläkaren. Därför ser vi till att de får den bästa 
möjliga upplevelsen och alla ansträngningar görs för att 
de ska känna sig väl till mods och ges uppmärksamhet. 
Det kan göra stor skillnad senare i livet, om barn lär sig 
god munhygien i ung ålder. Mellan 2½ och 3 år är den 

idealiska åldern för att börja med milda rengöringar och 
tandkontroller hos tandläkaren.

Boka din tid online eTand 
www.frykfors.se

dental@frykfors.se  |   Tessins väg 8   |   040 23 80 80
Familjeterapeuterna Syd

Familjens hälsa 
är vårt uppdrag. 

Vi erbjuder familjerådgivning, parterapi och 
psykoterapi för individ. Vi arbetar efter beprövade 

och evidensbaserade metoder såsom psykodynamisk 
och systemisk terapi, KBT/IPT och EFT. 

Vi är ackrediterade av Region Skåne inom ramen 
för Vårdval Psykoterapi i Hälsoval Skåne.

Din läkare på den vårdenhet där Du är listad fattar beslut om Du är lämpad 
för den behandling som erbjuds inom Vårdval Psykoterapi och som i så fall 

skriver remiss. Sjukvårdstaxa 160:-/besök. Högkostnadskort och frikort 
gäller. Din vårdcentral förlorar inte vårdpeng om Du hänvisas till oss. 

Själbodgatan 4B, vån 3; 211 35 Malmö
Välkommen.

För mer info se vår hemsida www.familjeterapeuterna.com eller 
kontakta Johan Hagström, johanhagstrom@familjeterapeuterna.com

Kärlek och Hälsa

Familjerådgivningskampanj 2015
Info på vår hemsida familjeterapeuterna.com
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KORT OM 
PERGOLAN - den sista etappen 
på Victoria Park

n  Victoria Park har påbörjat sista 
etappen av sin utbyggnad. Brf 
Pergolan med 64 lägenheter 
kommer att stå inflyttningsklar 
under våren 2017. 

n  I Brf Pergolan finns 1-4 rum 
och kök med fokus på 3:or. 
Vissa av lägenheterna kom-
mer att ha stora uteplatser, 
andra terrasser eller balkong-
er, i några lägenheter kommer 
det att finnas två balkonger.

n  Alla som flyttar in får förutom 
ett högkvalitativt boende ock-
så tillgång till Victoria Parks 
unika livsstilskoncept.

André och Sofie Gross har en klassisk bostads-
resa bakom sig. De blev tillsammans när Sofie 
kom tillbaka till Malmö efter att ha bott i Lux-
emburg.

– Vi fick en andrahandslägenhet där vi 
bodde i sju månader medan vi letade efter ett 
förstahandskontrakt, berättar Sofie. 

Via Blocket fick de till sist napp på en 
hyresrätt.

– Vi fick inte just den lägenheten men det 
visade sig att det fanns en till nästan identisk 
trea med balkong och gård, så den tackade vi 
ja till, säger André.

Sofie var då gravid med Liam, som idag är 
två år gammal.

De har trivts i sin lägenhet men samtidigt 
velat ha något eget.

– Min pappa bor på Victoria Park så vi har 
varit där ganska mycket och när vi fick veta 
att de skulle börja bygga nytt så blev vi genast 
intresserade. Vi visste redan från början att vi 
skulle trivas.

De tittade på olika ritningar och bestämde 
sig för en trea på 71 kvm i Brf Bersån.

– Den är aningen mindre än det vi har idag 
men det är en öppen planlösning och känns 
verkligen modern och luftig, precis som vi vil-
le ha det. Det kommer att bli jättebra för Liam 
att leka och vi kan hålla ett öga på honom.

Lägenheten har ett stort inglasat uterum 
på drygt 9 kvm och det finns tvättmaskin och 
torktumlare i badrummet. 

– Vi har möjlighet att påverka inredningen 
som val av luckor, bänkskivor och kakel.

– Vi var nog inte hundra överens om kaklet 
i badrummet, men Sofie jobbade den dagen. 
Jag skickade bilder men det var nog jag som 
fick bestämma, säger André och skrattar. 

Förutom lägenheten i sig så är det alla de 
olika faciliteterna på Victoria Park som gör 
detta till familjens drömboende.

– Här finns bland annat ett underbart spa, 
lounge, och gym, allt detta får vi tillgång till, 
hade vi istället köpt hus hade vi varit tvungna 
att lägga ner en massa tid och pengar för att 
kunna ha en egen pool till exempel. Nu får vi 
allt detta utan att behöva sköta om det och vår 
boendekostnad blir bara några hundralappar 
mer än vad vi betalar för vår hyresrätt idag.

Sofie jobbar på Kniv & Gaffel och André 
jobbar för Security Assistance. 

– Jag kommer att ta körkort, samtidigt så 
finns det buss precis utanför där vi ska bo, och 
när det är fint väder så kan jag cykla, säger Sofie.

Det finns gott om förskolor i området och 
det är nära till Bergaskolan och Linnéskolan.

– Här får vi ett boende som känns tryggt. 
Det är nära naturen och havet och samtidigt 
nära till centrala Limhamn och in till city.

Det är mycket längtan 
och förväntan hos familjen 

Gross. Till våren är deras 
nya hem i Brf Bersån 

färdig byggt och de kan 
flytta in i den tredje etap-

pen på Victoria Park. 

Familjen har hittat hem
Här finns bland annat ett 
underbart spa, lounge, och 

gym, allt detta får vi tillgång till, 
hade vi istället köpt hus hade vi 
varit tvungna att lägga ner en 
massa tid och pengar för att kunna 
ha en egen pool till exempel. 

Spa-avdelning med inomhuspool.

Victoria Parks poolområde delas av de boende. Liam, Sofie och André Gross flyttar in på Victoria Park till våren.

Det första året sker utvecklingen i snabbare takt och i fler steg 
än någon gång senare i livet. Barnet lär sig undan för undan 
nya färdigheter i nära samspel med sin omgivning

0-1
ÅR
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• Barnmorskemottagning

• Barnavårdscentral /BVC

• Ultraljud

• Amningsmottagning

• Cellprovtagning

• Preventivmedelsrådgivning

/ Drop-In

• Sexolog

Vård genom hela livet
- Allt under ett tak

På uppdrag av Region Skåne

www.mamamia.se Tel: 08-506 490 00

Liam, Sofie och André Gross flyttar in på Victoria Park till våren.



Babysim har funnits i Sverige sedan 1979. 
Rekommendationen är att inte börja med 
bassängbad före 3 månaders ålder.

FLYTANDE LEK

Rebeccas Fashion Agency startades för att det saknas ett utbud 
av snygga, bekväma och stilrena kläder för gravida och nyblivna 
mammor. För en kvinna som är stilmedveten och vill behålla 
sin stil trots kroppens olika skeden före, under- och efter en 
graviditet.

Man ska inte behöva förändra sin stil, det är bara garderoben 
som kan behöva tillsätta några guldkorn.

Pssst...självklart kan även du som inte är gravid eller mamma 
bära kläderna...

www.rebeccasfashionagency.com

Det är du som skapar din stil, 
inte stilen som skapar dig!

– Det är en fantastisk möjlighet och ett stort 
förtroende att bli partiledare. Och på det pri-
vata planen, att bli mamma, är det största som 
kan hända i livet, säger hon.

Hon har sedan maj jobbat 25 procent 
och varit mammaledig resterande tid men 
börjar nu i oktober att trappa upp tempot. 
Mammarollen har fört med sig nya perspek-
tiv på jobbet.

– Jag tror att man genom föräldraskapet 
kan hantera jobbet ännu bättre eftersom man 
har ett fokus som är ännu större hemma.

Graviditeten beskriver hon som bra till 
största del.

– Den tog mycket plats i min tankevärld 
och det var svårt att föreställa sig hur det skul-
le bli. Det var både skrämmande och härlig 
känsla när vi väl fick lämna BB och insåg att, 
jaha nu är det vi tre. Nu är det vårt ansvar att 
vårt barn har det bra och så är det för evigt 
från och med nu.

 
Med en politisk karriär på toppnivå och en 
nybildad familj som båda tar mycket tid och 
uppmärksamhet i anspråk är det inte alltid helt 
lätt att få ihop det så kallade livspusslet.

– Det är en utmaning och det är inget man 
kan sticka under stol med. Det finns samtidigt 
något gott i att veta att vi inte är ensamma i 
den här situationen, där det gäller att få ihop 
tiden för sitt barn och för varandra. 

– Kommunikationen är oerhört viktigt 
och det är som att vi ställer upp i Kommuni-
kations-VM varje vecka när vi lägger det där 
pusslet. Vi försöker verkligen prata om allt, 
både det som vi ser fram emot och det som 
bekymrar oss. Genom att sätta ord på saker så 
minskar stressen och orosmolnen kan sking-
ras, säger Ebba Busch Thor.

Det har också varit en lättnad att hon och 
Niklas själva har haft möjlighet att bestämma 
hur föräldradagarna ska fördelas, menar hon. 

– Vi har tillsammans kunnat fundera på 
vad som är viktigt för att det här ska funge-
ra på bästa sätt. Det har också varit viktigt att 

jämställdhetsaspekten inte har varit borträk-
nad bara för att vi har väntat barn. Jag har fått 
lov att vara med och utmana tanken om att 
ett toppjobb inte går att förena med familje-
liv. Nu får jag, tillsammans med många andra, 
bidra till att omdefiniera vad det innebär att 
göra den här typen av livsval. Det går alltså 
utmärkt att jobba på hög nivå och samtidigt 
vara en aktiv förälder.

Hur har det varit att bli förälder som  
offentlig person?
– Jag trycker generellt att det har gått bra 
även om det är en lite speciell situation när så 
många människor dristar sig till en åsikt om 
våra livsval. Vi tänker också på att inte expo-
nera Birger för mycket. Och den där första 
gången någon tar en bild av ens barn utan att 
fråga först, då vaknar mammabjörnen på all-
var, säger Ebba Busch Thor med ett skratt.

Är det någon politisk fråga som blivit 
extra viktig för dig, nu när du har blivit 
mamma?
– I dessa dagar med den flyktingkatastrof som 
vi ser i Europa och i vårt eget land gör att man 
som förälder på ett personligt plan får en ännu 
större och djupare förståelse för hur allvarlig 
situationen är. Man inser hur illa det är när 
man är redo att riskera sin egen familjs liv för 
att fly till en bättre framtid. 

Hur gör ni för att ladda batterierna?
– För oss handlar det om att kunna sätta grän-
ser. Och så är vi gärna utomhus. Det brukar 
hjälpa att byta miljö. Det ger en möjlighet att 
tänka och rå om varandra.

Våren var en omtumlan-
de period för Ebba Busch 
Thor. I april valdes hon till 

ny partiledare för Krist-
demokraterna och måna-
den efter föddes hennes 
och maken Niklas Thors 

första barn, sonen Birger.

Kommunikation fixar livspusslet

VANLIGASTE POJKNAMNEN
Milo, Charlie och Mio är de pojk-
namn som ökat mest i popularitet 
sedan 2008.

Det går utmärkt att jobba på hög nivå  
och samtidigt vara en aktiv förälder.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Kopplingen mellan dålig munhygien och pro-
blem i övriga kroppen har bevisats, så därför 
är det viktigt att ge barnen rätt förutsättningar 
och rätt verktyg redan från början.

Med CURAPROX tandborstar CURA-
kid och CS smart ”ultra soft”, ger ni barnen 
rätt förutsättningar och verktyg för att lyckas. 
Dessa tandborstar har borststrå i CUREN®, 
ett extremt mjukt material som är mycket 
skonsamt mot tandköttet. Borstarna har ock-
så mångfalt fler strån än andra borstar, vilket 
gör dem mycket effektiva mot plack. Borst-
strånas kvalitet har stor inverkan på ska-
dor på tandköttet, men det påverkas också 
med hur hårt vi trycker. Med många tunna 
borststrå i CUREN®, behövs inget tryck utan 
borststråna kommer åt placken ändå, långt in 
mellan tänderna. 

För att undvika hårt tryck vid tandborst-
ning, är skaften på CURAPROX tandbors-

tarna därför speciellt utformade och saknar 
”tumgrepp”. CURAkid, för de minsta, är 
dessutom gummiklädd för att minimera ris-
ken för skador när barnen leker med tand-
borsten, vilket är viktigt. Låt dem få en posi-
tiv känsla tillsammans med sin tandborste, 
för att lättare acceptera själva rengöringen 
av tänderna morgon och kväll.

BOKTIPS
Den efterlängtade fortsättningen i Babyrace-serien! Katerina  
Janouch skildrar två unga kvinnors längtan efter barn på ett varmt 
och humoristiskt sätt i denna romanserie om Emily och Sandra. 

Till skillnad från övriga profylaxkurser omfattar Med Bebis förlossnings
kurs så mycket mer än bara andningsteknik. Ni kommer även att lära er 
massage och djup avslappningsteknik, hur ni ska samarbeta och hitta 
gemensamma strategier samt hur ni hanterar eventuell oro och rädsla.

Kursen ger er alla de redskap ni behöver inför ert  
barns födelse och gör er till ett utmärkt team!

www.medbebis.se

Med Bebis Förlossningskurs
En profylaxkurs anpassad till  
dagens blivande föräldrar

(erbjudandet gäller bokning av gruppkurs eller webbkurs och är giltigt tom 151231. Med reservation för fullbokning)

JUST NU!300 kr rabattAnge rabattkod: babytime

Kommunikation fixar livspusslet

GE BARNEN EN BRA START

VERKTYG FÖR EN TRYGG FÖRLOSSNING

DET VAR EFTER förlossningen av sitt andra 
barn som barnmorskan Therese Sok tillsam-
mans med sin man insåg att de inte hade haft 
tillräckligt bra verktyg för att ta sig genom för-
lossningen som ett bra team utan oro.

– Jag funderande en hel del på detta och 
det slutade med att jag idag håller kurser som 
syftar till att just ge både mamma och pappa 
de verktyg som behövs för att känna trygghet 
och tillit under förlossningen, berättar There-
se Sok,

Hon är legitimerad barnmorska och har 
arbetat både inom förlossnings- och mödra-
vården och är vidareutbildad i andningspro-
fylax, hypnobirthing, förlossningsförberedel-
se och Föda utan Rädsla.

Hon erbjuder kurser i form av gruppkurs, 
hemmakurs och webbkurs.

– Vi går genom vad som händer i krop-
pen och hur vi samarbetar med den. Man får 
lära sig andnings- och avslappningsteknik 

och hur man använder dem som smärtlind-
ringsmetoder.

Dessutom får paren som kommer till The-
rese lära sig massageteknik och hur man han-
terar eventuell oro och rädsla.

– Man föder inte smärtfritt men om man 
har förberett sig gemensamt och har fått lära 
sig hur man kan hantera och möta smärtan 
och den eventuella oron och rädslan så blir 
det avsevärt mycket enklare.

Det är viktigt att 
man har med sig en 
liten verktygslåda till 
förlossningen, där 
man vet hur verkty-
gen fungerar och ska 
användas. Då ökar 
chanserna för en lugn 
trygg förlossning. 

Therese Sok

Ebba Busch Thor har haft ett 
händelserikt år. Först valdes 

hon till ny partiledare för 
Kristdemokraterna och strax 
därefter blev hon mamma till 

sonen Birger.
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www.victoriapark.se

 Här finns något för alla!
Välj mellan 64 nya hem 

1-4 rok, 45-96 m2

Visning idag
12.00-14.00

Välkommen till Brf Pergolan - Victoria Parks sista etapp 
på livsstilsboendet vid Limhamns kalkbrott i Malmö. 

Du erbjuds ett unikt boende med nya och moderna lägenheter  
tillsammans med faciliteter som spa, gym och tennis m.m. 

Läget är oslagbart - nära havet i sydvästra Skåne,  
Hyllie, Malmö City och Öresundsbron. 

Välkommen till ditt nya hem - med mycket att längta till!

Första inflyttning är beräknad till våren 2017 

Insats: 1.300.000 - 3.375.000 kr  
Månadsavgift: 2.262 - 4.876 kr + serviceavgift

Kontakta oss på: 040 16 74 50 
forsaljning@victoriapark.se

Välkommen på visning idag kl 12 - 14 
på Stora Högestensgatan, Limhamn

Här finns mycket
 att längta hem till!

LEKFULLT
Ordet leksaker har använts i svenskan sedan 1729 och  
kommer från från isländskans ”leika”. De tidigaste leksakerna 
gjordes från naturmaterial, som stenar, stickor och lera.

Plaggen  
som framhäver  

din vackra mage
Efter tio år som stylist och jobb i butik 
bestämde hon sig sommaren 2014 för 
att starta eget.
– Jag har under åren träffat så många 
gravida och mammor som med lite 
panik i rösten försökte hitta snygga 
kläder, säger Rebecca.
Istället för att tvinga ner kroppen i vad 
som egentligen bara är för stora klä-
der så har Rebecca hittat ett antal mär-
ken och plagg som istället lyfter fram 
figuren.

Genom att välja plagg som har ett 
vackert fall och ett snitt som gör att du 
kan bära dem även efter en graviditet 
så erbjuder Rebeccas Fashion Agency 
plagg som räcker långt efter gravidi-
teten.

– Tanken är att du ska kunna föl-

ja övriga trender även om du väntar 
barn. Känna dig snygg både på jobb, 
fritiden eller om du ska på fest.

Just nu har hon Seraphine, ett 
engelskt märke som både kändisar 
och kungligheter bär.

– De har ett brett sortiment med 
både lite mer vardagsplagg och riktigt 
läckra finklänningar.

Hon säljer även Slacks & Co som 
har en linje med mycket kontorsplagg, 
som byxor, pennkjolar och blusar. 

– På min senaste inköpsresa i Paris, 
hittade jag tre underbara långkoftor 
och en klänning från israeliska IMA-
NIMO. Håll utkik till våren då det 
kommer fler plagg från dem.

Från italienska Pietro Brunelli hit-
tar du mycket fina och exklusiva plagg.

– De har fantastiska kvaliteter, lyxi-
ga plagg som får dig att känna dig rik-
tigt snygg. Vilket även gäller för dig 
som inte är gravid. De är så snyggt 
skurna att de funkar fantastiskt bra 
även efter du fått ditt barn.

Läckra plagg som skapar en fin 
siluett som framhäver istället för att 

dölja den vackra magen hittar du 
på Rebecca Ericsons webbshop.

GRAVIDITETEN ÄR INTE rätt tillfälle att bestämma sig för att 
försöka uppnå en superslimmad kropp. Däremot så finns det 
inom pilates långsamma och kontrollerade rörelser som ger 
minskar spänningarna i kroppen och stärker ryggmuskulaturen.
Det berättar Ruta Adamus, vd för Öresunds Pilates & Massage.

Vad är det som gör just pilates till en så bra träningsform?
– Pilates är övningar, med betoning på god positionering och 
hållning. Övningarna kan också hjälpa gravida att förbereda 
överkroppen för amning och med ökad styrka i överkroppen 
klarar man bättre vardagens utmaningar när man har en liten 
bebis, säger Ruta Adamus. 

Smidiga övningar och massage är två goda aktiviteter under gra-
viditeten. 

– En gravid kvinna använder mycket energi även när hon sit-
ter. Träning som inte fokuserar på leder, med rörelser som sker 
utan ryck fungerar utmärkt. Massage hjälper effektivt kroppen 
att slappna av i bland annat axlar och armar vilket kan vara till 
stor hjälp under en graviditet. Däremot masserar vi inte ryggslut 
eller fötter på gravida kvinnor. 

Efter förlossningen så kan 
man få magmassage, som 
hjälpa till att stärka muskler-
na. Och när man inte längre 
ammar så kan man få lymf-
dränage, som är en behand-
lingsmetod där man med lätta 
massagerörelser kan påverka 
lymfströmmen och skadliga 
ämnen kan på så vis avlägsnas 
snabbare. Metoden är också 
bra mot till exempel celluliter.

STABIL MED PILATES

Ruta Adamus.
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www.pilatesmassage.se

PILATES GRUNDKURS till dig som behöver hjälp med rygg,  
relaxation, andning och fungerar bra som bäckenbottenträning.
PROVA PÅ EN GÅNG GRATIS 

FETTREDUCERING Fatfreezing/cryolipolys är en vetenskapligt  
bevisad metod för permanent reducering av lokala fettdepåer  
som inte reagerar på adekvat kost och träning.
ERBJUDANDE 2500:- för en behandling på 2 områden 
(ord. pris 3000:- Erbjudandet gäller till 15 dec)

Kontakta oss!
Vi finns på Henrik Smithsgatan 7
Mail info@pilatesmassage.se
Tel 0723 36 11 07
 

INTRODUKTIONS PRIS

2500:-
ORD PRIS: 3000:-

Cirrus är programmet som alla kan hantera! 
För mobila appar, surfplattor, PC, Mac och Linux. 
Time2view – Cirrus. Mer än bara schemasystem. 
Time2view – Cirrus. Vi finns där internet finns. 

www.time2view.se        info@time2view.se

Enkelhet. Effektivitet. Lönsamhet.

Cirrus - Ett webbaserat Schemaläggnings  
och Administrationssystem för Assistansbolag  
& Vårdsektorn. Det finns som App till iPhone,  

Android och surfplattor

Time2view - Cirrus - Överallt  
- där Internet finns

För mer information kontakta oss gärna via:
Telefon: 076-42 10 003Cirrus är programmet som alla kan hantera! 

För mobila appar, surfplattor, PC, Mac och Linux. 
Time2view – Cirrus. Mer än bara schemasystem. 
Time2view – Cirrus. Vi finns där internet finns. 

www.time2view.se        info@time2view.se

Enkelhet. Effektivitet. Lönsamhet.

Cirrus - Ett webbaserat Schemaläggnings  
och Administrationssystem för Assistansbolag  
& Vårdsektorn. Det finns som App till iPhone,  

Android och surfplattor

Time2view - Cirrus - Överallt  
- där Internet finns

För mer information kontakta oss gärna via:
Telefon: 076-42 10 003

Cirrus är programmet som alla kan hantera! 
För mobila appar, surfplattor, PC, Mac och Linux. 
Time2view – Cirrus. Mer än bara schemasystem. 
Time2view – Cirrus. Vi finns där internet finns. 

www.time2view.se        info@time2view.se

Enkelhet. Effektivitet. Lönsamhet.

Cirrus - Ett webbaserat Schemaläggnings  
och Administrationssystem för Assistansbolag  
& Vårdsektorn. Det finns som App till iPhone,  

Android och surfplattor

Time2view - Cirrus - Överallt  
- där Internet finns

För mer information kontakta oss gärna via:
Telefon: 076-42 10 003

Cirrus är programmet som alla kan hantera! 
För mobila appar, surfplattor, PC, Mac och Linux. 
Time2view – Cirrus. Mer än bara schemasystem. 
Time2view – Cirrus. Vi finns där internet finns. 

www.time2view.se        info@time2view.se

Enkelhet. Effektivitet. Lönsamhet.

Cirrus - Ett webbaserat Schemaläggnings  
och Administrationssystem för Assistansbolag  
& Vårdsektorn. Det finns som App till iPhone,  

Android och surfplattor

Time2view - Cirrus - Överallt  
- där Internet finns

För mer information kontakta oss gärna via:
Telefon: 076-42 10 003Time2view - Cirrus

Överallt där Internet finns

Cirrus - Ett webbaserat Schemaläggnings-  
och Administrationssystem för Assistansbolag  
& Vårdsektorn. Med bl.a inbyggt ärendesystem, 

enkät och mobila appar.

Time2view - Cirrus
Överallt där Internet finns

För mer information kontakta oss gärna via 
Tel: 076-42 10 003

www.time2view.se   info@time2view.se
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Barnkalas och 
FamiljebowlingFamiljebowling

PÅ SVERIGES STÖRSTA BOWLINGHALL
FINNS DET MAT, SPEL OCH NÖJEN

FÖR ALLA. KOM OCH PROVA VÅRT NYA
BOWLINGSYSTEM DÄR DU KAN VÄLJA

MELLAN ETT 40-TAL OLIKA SPEL, KOPPLA
UPP DIG MOT FACEBOOK, CHATTA MELLAN

BANORNA OCH MYCKET MER.

VÄLKOMNA!

040 680 32 88
BIGBOWL.SE

Erbjudande! 
Rabattkoden “smahjartan” ger  
dig 10% rabatt på ett helt köp! 

Gäller i butik & på www.smahjartan.se

VERDETERRE MINIATURE REIMA PETIT BY SOFIE SCHNOOR DANCE BY 
SOFIE SCHNOOR ME TOO GANT TOMMY HILFIGER UGG MOON BOOT 

HUNTER PETROL ESPRIT BARBOUR PETIT BATEAU EMILE ET ROSE 
HUST&CLAIRE CREAMIE HOW TO KISS A FROG I DIG DENIM SCOTCH 

SHRUNK SCOTCH R´BELLE ELODIE DETAILS & MÅNGA FLER...

MÄRKEN

Välkommen till Små Hjärtan Sveriges största barnbutik!

www.smahjartan.se 
Kungstorpsvägen 10 (Toppengallerian) 

i Höllviken tel 040-451800

www.smahjartan.se

Storlekar från nyfödd (prematur) - tonår! 

–    Kliniken etablerad 1992    –

Tessins väg 8 Malmö 040 98 00 88
www.tandlakarnarylen.com

Välkommen till Tandläkarna Rylén
Vi erbjuder allmäntandvård för hela familjen.

Exklusivt erbjudande för hela familjen just 
nu! Undersökning för barn tom 19år helt 

Gratis och för vuxna endast 349 kr

Erbjudande mot uppvisande av denna 
kupong och gäller tom 160630 

Tidbokning sker på telefonnr: 040-980088

Välj mellan

• Undersökning och lättare tandstensborttagning 
för endast 349 kr 

 (ordpris 1 250kr gäller nya patienter)

• Konsultation inför kirurgi/ 
 implantatbehandling för endast 299 kr 
 (ord.pris 900:- gäller nya och befintliga patienter)
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Läs mer om oss på www.otto.se och på 

facebook.com/ottosbarnmat. Glöm inte 

följa @ottosbarnmat på Instragram!

Värt att fundera på. Tillsammans med andra föräldrar, som också tröttnat på pulver och konserver, började vi ut-
veckla ett alternativ, med färsk ekologisk välling som första produkt. Engagerade föräldrar och barn hjälpte och 
stöttade oss under hela resan. 
När vi själva fick vårt andra barn, Otto, funderade vi mer än en gång varför i princip all världens barnmat är steril-
iserad och autoklaverad – medan vuxen mat har utvecklats enormt de senaste årtiondena. Nyckelorden blev skons-
am process, färskt och givetvis ekologiskt. Självklart för oss vuxna idag men borde det då inte även gälla de minsta? 

Vi bestämde att det fick ta den tid det tar och att vi skulle involvera bästa tänk-
bara kompetens. Rickard Öste, professor i näringslära och upphovsman till Oatly, 
har varit med sedan starten, liksom Rolf Bjerndell, bolagets ordförande som 
bland annat varit vd för Skånemejerier under 10 år. Tillsammans lanserade vi 
en gång ProViva. Vårt R&D-team drivs av Lennart Alftrén, en av Sveriges mest 
erfarna produktutvecklare inom livsmedel, samt Olof Böök, PhD, med ansvar för 
vårt lab på Ideon i Lund.
Projektet hette inledningsvis ”hälsosammare barnmat”. Vår mellanson, Otto, då 
drygt 2 år, bidrog under hela processen med synpunkter. Väldigt bestämda syn-
punkter. Så när vi kom fram till perfekt smak och konsistens var det inte mer än 
rätt att han fick sätta namn på hela anrättningen. Och på den vägen är det. 

ÄNTLIGEN!
Färsk                 Välling.
Är det rimligt att barnmaten är äldre än barnet?

Vi som står bakom Otto

Lansering på
och

FÄRSK EKOLOGISK BARNMAT



ÅRETS SKÖNHETSFÖRETAG

Tandblekning
Naturligt vitt leende

- Säkert

- Snabbt

- Skonsamt

Märkbart vitare tänder med en behandling!

Ansvarig tandsköterska Helena Kyllerström.

Välkommen att boka tid!

Före                        Efter

Kampanj

Malmö 040-23 45 00 | Helsingborg 042-21 24 05 | Väla 042-13 23 33
Ängelholm 0431-101 00 | Halmstad 035-10 20 20 | Stockholm 08-660 00 25

www.electa.se

Nu

995:-
Värde: 3.495:-

RÄTTIGHETER
Att skapa Internationella Barndagen var ett förslag från FN redan 1953.  
Dagen har inget specifikt datum, utan firas på olika dagar i olika länder.  
I Sverige är det ofta den första måndagen i oktober som uppmärksammas.

– Jag ser bärsjalen som lite av en mellanland-
ning för bebisen som först legat nio måna-
der i trygghet i magen innan hen kommer till 
världen. Genom att bära på ditt barn i bärsjal 
så blir övergången något mjukare, säger Olga 
Rokicinska.

Hon är diplomerad bära-barnrådgivare, 
doula och driver Millame. Som bära-barn-
rådgivare tillhandahåller hon rådgivning om 
hur man bäst bär barn på ett ergonomiskt och 
fysiologisk sätt. Hon samarbetar bland annat 
med BVC och mödravårdscentraler.

– I mitt jobb lägger jag särskild betoning 
på säkerhet, med hänsyn till barnets fysiologi. 
De knyttekniker som jag lär ut är alltid ergo-
nomiska.

Vilka är då fördelarna med bärsjal?
– Jag skulle nog säga trygghet och närhet. 
Eftersom man bär barnet mage mot mage 
så masseras bebisens kropp vilket tillsam-
mans med upprätta ställningen hjälper mat-
smältningen. 

Ytterligare en stor fördel är att bärsjalen ger 
föräldrar och inte minst pappor en otroligt bra 
chans att knyta an till sitt barn.

– Detsamma gäller för adoptivbarn. När-
kontakten ger trygghet som har en stor bety-
delse i barnens personliga utveckling. 

Hon berättar om ett försök att introducera 
barnvagnar i Nairobi.

– Kvinnorna reagerade med att se barn-
vagnen som ett verktyg att putta barnet från 
sig, vilket de uppfattade som obegripligt, säger 
Olga och skrattar.

Intresset för bärsjalen har ökat och idag 
finns det många att välja mellan.

– Längden på sjalen anpassas till din 
kroppsbyggnad och den knytning du vill 

använda. Vilket tyg du väljer är personligt. 
Det är bra att testa innan man köper. Och 
det är viktigt att man knyter den rätt så vikt-
balansen blir perfekt. 

Är det svårt att lära sig att knyta?
– Tittar man i en instruktionsbok så kan det 
kanske kännas avskräckande. Det räcker ofta 
med att man provar ett par gånger. Men din 
bebis ska sitta som klistrad mot kroppen, så 
mår bebisen, din rygg och dina axlar bra.

Olika metoder för att 
bära barn i bärsjalar har 
utövats i århundranden 
runt om i världen. Den 

skapar närhet och trygg-
het för bebisen. Och med 

båda händer fria har du 
själv en möjlighet att fort-

sätta dina aktiviteter.

KOM NÄRMARE MED BÄRSJAL

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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GE INTE BARNEN VAD DE VILL HA.  
UTAN VAD DE BEHÖVER

Med HSBs bospar får de förtur till HSBs hyresrätter och våra nybyggda  
bostäder över hela landet. 
Vi ger redan våra barn leksaker för 5 miljarder varje år. Ett bosparande i HSB 
blir inte ett paket att öppna i morgon, men tänk vilken present det blir när det 
är dags!

FÖRTUR TILL 2000 HYRESRÄTTER I MALMÖ 
FÖRTUR TILL 25 000 I HELA LANDET
FÖRTUR TILL ALLA NYBYGGDA BOSTADSRÄTTER

hsb.se/bospar

Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande.
Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den 
statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda 
kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden 
betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller 
Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in.

ÖPPETHUS
30/1 kl. 16-18!

Ett stort äventyr för barn i alla åldrar

På The Little Gym® kan barn från 4 månader till 12 år utveckla koordination,
koncentration, självförtroende och sociala färdigheter samtidigt som de har
KUL. Ring för att boka en introduktionsklass.

The Little Gym Malmö • Limhamnsgårdens allé 25
216 16, Limhamn • Tel: 040 - 15 15 00

www.thelittlegym.se • malmo@thelittlegym.se

Föräldrar-
Barn

gymnastik
Lek och Lär 

Barr och
Bom

Gymnastik
och kul på loven

Födelsedagskalas

ÖPPETHUS
30/1 kl. 16-18!

Ett stort äventyr för barn i alla åldrar

På The Little Gym® kan barn från 4 månader till 12 år utveckla koordination,
koncentration, självförtroende och sociala färdigheter samtidigt som de har
KUL. Ring för att boka en introduktionsklass.

The Little Gym Malmö • Limhamnsgårdens allé 25
• Tel: 040 - 15 15 00

www.thelittlegym.se • malmo@thelittlegym.eu

Föräldrar-
Barn

gymnastik
Lek och Lär 

Barr och
Bom

Gymnastik
och kul på loven

Födelsedagskalas

För att man bara är liten en gång!
Direkt från starten fokuserar vårt program på stimulans av barnens sinnen samt 

utveckling av deras motorik, känslor och uppfattningsförmåga. Allt eftersom 
barnen växer, växer vårt program med dem.

Du och ditt barn får delta i en mängd olika aktiviteter.  Kursinnehållet är fullt av 
färg, liv och rörelse. Vi utforskar vår gymnastiksal, som är full av mjuka redskap 

samt blandar motorik, bollekar, musik, sång och bubblor. För de allra minsta har vi 
klasserna Småkryp 4-9 månader och Fåglar 10-18 månader.

Boka en introduktionsklass och få ut mest möjligt av varje steg i ditt barns utveckling!

ÖPPETHUS
30/1 kl. 16-18!

Ett stort äventyr för barn i alla åldrar

På The Little Gym® kan barn från 4 månader till 12 år utveckla koordination,
koncentration, självförtroende och sociala färdigheter samtidigt som de har
KUL. Ring för att boka en introduktionsklass.

The Little Gym Malmö • Limhamnsgårdens allé 25
216 16, Limhamn • Tel: 040 - 15 15 00

www.thelittlegym.se • malmo@thelittlegym.se
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ÖPPETHUS
30/1 kl. 16-18!

Ett stort äventyr för barn i alla åldrar

På The Little Gym® kan barn från 4 månader till 12 år utveckla koordination,
koncentration, självförtroende och sociala färdigheter samtidigt som de har
KUL. Ring för att boka en introduktionsklass.

The Little Gym Malmö • Limhamnsgårdens allé 25
• Tel: 040 - 15 15 00

www.thelittlegym.se • malmo@thelittlegym.eu

Föräldrar-
Barn

gymnastik
Lek och Lär 

Barr och
Bom

Gymnastik
och kul på loven

Födelsedagskalas

För att man bara är liten en gång!
Direkt från starten fokuserar vårt program på stimulans av barnens sinnen samt 

utveckling av deras motorik, känslor och uppfattningsförmåga. Allt eftersom 
barnen växer, växer vårt program med dem.

Du och ditt barn får delta i en mängd olika aktiviteter.  Kursinnehållet är fullt av 
färg, liv och rörelse. Vi utforskar vår gymnastiksal, som är full av mjuka redskap 

samt blandar motorik, bollekar, musik, sång och bubblor. För de allra minsta har vi 
klasserna Småkryp 4-9 månader och Fåglar 10-18 månader.

Boka en introduktionsklass och få ut mest möjligt av varje steg i ditt barns utveckling!

Tel: 040 - 15 15 00 • www.thelittlegym.se • malmo@thelittlegym.eu

Direkt från starten fokuserar vårt program på stimulans av barnens  
sinnen samt utveckling av deras motorik, känslor och uppfattningsförmåga.  

Allt eftersom barnen växer, växer vårt program med dem. 

Du och ditt barn får delta i en mängd olika aktiviteter. Kursinnehållet är  
fullt av färg, liv och rörelse. Vi utforskar vår gymnastiksal, som är full av mjuka  
redskap samt blandar motorik, bollekar, musik, sång och bubblor. För de allra  
minsta har vi klasserna Småkryp 4-9 månader och Fåglar 10-18 månader.

ÖPPETHUS
30/1 kl. 16-18!

Ett stort äventyr för barn i alla åldrar

På The Little Gym® kan barn från 4 månader till 12 år utveckla koordination,
koncentration, självförtroende och sociala färdigheter samtidigt som de har
KUL. Ring för att boka en introduktionsklass.

The Little Gym Malmö • Limhamnsgårdens allé 25
216 16, Limhamn • Tel: 040 - 15 15 00

www.thelittlegym.se • malmo@thelittlegym.se
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ÖPPETHUS
30/1 kl. 16-18!

Ett stort äventyr för barn i alla åldrar

På The Little Gym® kan barn från 4 månader till 12 år utveckla koordination,
koncentration, självförtroende och sociala färdigheter samtidigt som de har
KUL. Ring för att boka en introduktionsklass.

The Little Gym Malmö • Limhamnsgårdens allé 25
• Tel: 040 - 15 15 00

www.thelittlegym.se • malmo@thelittlegym.eu

Föräldrar-
Barn

gymnastik
Lek och Lär 

Barr och
Bom

Gymnastik
och kul på loven

Födelsedagskalas

För att man bara är liten en gång!
Direkt från starten fokuserar vårt program på stimulans av barnens sinnen samt 

utveckling av deras motorik, känslor och uppfattningsförmåga. Allt eftersom 
barnen växer, växer vårt program med dem.

Du och ditt barn får delta i en mängd olika aktiviteter.  Kursinnehållet är fullt av 
färg, liv och rörelse. Vi utforskar vår gymnastiksal, som är full av mjuka redskap 

samt blandar motorik, bollekar, musik, sång och bubblor. För de allra minsta har vi 
klasserna Småkryp 4-9 månader och Fåglar 10-18 månader.

Boka en introduktionsklass och få ut mest möjligt av varje steg i ditt barns utveckling!Boka en introduktionsklass och få ut mest möjligt av varje steg i ditt barns utveckling!
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FRUKTSAMHET
Den summerade fruktsamheten för kvinnor  
i Sverige låg förra året på 1,88 barn per kvinna. 
I Malmö låg motsvarande tal på 1,92 och i Lund 
på endast 1,50.

Så många barn föddes  
i Sverige under 2014
                          Källa: SCB 

14 907

Har du 
frågor om
personlig assistans
till barn/ungdom 
eller
är missnöjd 
med hur den är
idag?
Vill ni ansöka om assistans? Eller något annat som rör 
assistansen tex på förskola, skola, fritid, bostad mm? 
Då skall du vända dig till VO/Barn&Ungdomsassistans 
som finns för att förenkla varje dag för barn/ungdomar 
som är i behov av personlig assistans. 
Vi har egna erfarenheter av assistans.
”Personlig assistans är en hjärtefråga för oss!”
Hör gärna av dig för ev. frågor på 040-215 169 (Ulf)
Du kan också maila in dina frågor via webben: 
www.varomtanke.se

Vi vet!t

Susanne, 
Helena  

och Kim.

Kursverksamheten som i dagsläget 
ligger på Korsörsvägen hänger ock-
så med i flytten.

– Det känns fantastiskt att vi 
nu har möjlighet att samla allting 
under ett tak. Nu blir vi en av de 
största yoga- och pilatesstudiorna 
i södra Sverige, säger Helena Hag-
man, som äger och driver Studio 
Frid tillsammans med Kim Löf-
qvist och Susanne Olsson.

Dessutom kommer de nya loka-
lernas arv föras vidare genom att 
Studio Frid också öppnar ett kafé.

– Vi märker att det finns kvar en 
efterfrågan på att ha någonstans att 
fika i området så det blir ett kafé för 
alla, helt enkelt.

Studio Frid erbjuder en mängd 
olika sorters yoga och pilates. Dess-
utom har man en rad olika behand-
lingar och workshops.

– Jag brukar få frågan ”vad är 
skillnaden mellan yoga och pila-
tes?”. Man kan säga att yoga har mer 
fokus på avslappning och andning. 

– Pilates handlar mer om att stär-
ka kroppen inifrån och ut, att hitta de 
där musklerna som ligger djupt inne 
i kroppen, säger Helena Hagman.

En grupp som kan ha stor glädje 

av yoga är gravida kvinnor. Studio 
Frids gravidyoga har varit så gott 
som fullbokad ända sedan man 
körde igång 2007.

– Framförallt förstföderskor som 
inte känner igen sig i sin kropp, till 
exempel om man får problem med 
foglossning, har stor nytta av yoga. 
Vår gravidyoga är anpassad efter 
kvinnornas förutsättningar och 
innehåller bland annat övningar 
som stärker bäckenbotten. I takt 
med at magen växer får man ofta 
problem med ländrygg, baksida och 
lår. Även här kan yoga vara väldigt 
hjälpfull. Aningsteknikerna inom 
yogan kan dessutom komma väl till 
pass vid förlossningen.

Efter graviditeten är pilates en 
svårslagen träningsform, menar 
Helena Hagman.

– Det är det bästa sättet att stär-
ka upp kroppen, inte minst för mag-
musklerna. När vi får de nya lokaler-
na kommer vi att utöka vårt kursut-
bud för nyblivna föräldrar med för-
älder/babyyoga samt pilates med 
inriktning att stärka upp kroppen 
efter graviditet. Då kommer vi dess-
utom äntligen att få bättre plats med 
alla barnvagnar, säger hon.

Studio Frid har länge varit 
trångbodda i lokalerna på 

Köpenhamnsvägen. Det 
blir det ändring på i januari, 
då man flyttar in i Konditori 
Amarants gamla lokaler på 

samma gata. 

Yoga – bra träning för gravida 

INFO
• Hathayoga, Vinyasayoga, Yinyoga, 

Restorative Ashtanga, Pilates, gra-
vidyoga och Kundalinyoga och en 

rad olika kurser inom både yoga 
och pilates erbjuds på Studio Frid. 

Dessutom erbjuds massage och 
zonterapi.

• läs mer på studiofrid.se

– Det absolut viktigaste rådet jag kan ge är att man inte ska köpa en 
bh med för liten kupa. Om den sitter för tajt över brösten är det risk 
att du får mjölkstockning, säger Carolina LePrince som sedan drygt 
elva år tillbaka driver specialbutiken Kvinnligt Under i Åkarp.

Nio av tio kvinnor väljer fel bh.
– Tyvärr är det så att många väljer en bh med för stort ryggom-

fång och för liten kupa. Och det är kanske inte så konstigt, det finns 
absolut ingen logik i storlekarna. Frågar du mig så är det säkert en 
man som hittar på dem, skrattar Carolina.

Hennes tips är att köpa en amnings-bh som passar när brösten 
är som störst.

– Ofta så är brösten stora och spända den första tiden, och sen 
lugnar de ner sig, och i takt med att du går ner i vikt och ammar så 
blir också brösten mindre. När man ammar skulle jag säga att man 
behöver minst ett par stycken bh. En bh ska sitta superstadigt, och på 
samma höjd både fram och bak. Välj gärna en bh med breda, juster-
bara axelband. Du börjar med att hitta en bh som passar i ryggen, sen 
är det kupan som ska blir rätt och slutligen justerar du med axelban-
den. Har man tunga bröst så är det viktigt att de så att säga sitter nära 
kroppen, vilket minskar belastning på nacke och axlar. En bra bh ska 
sitta på plats och inte vara i vägen.

Kroppen förändras under gravidite-
ten och när du sedan ammar, där-
för ska du också satsa på sköna och 
praktiska underkläder som är både 
fina och ger det stöd du behöver.

SUPERSTADIGT

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Gå in på wendelinmedia.com och läs mer om oss.

LEIF LEISNERT

”Vi måste se till

hela patienten”

TÄNDER

Titanskruv sätter 

tänderna på plats

Ny teknik

Munhälsa

KLINIKERNA

Bra miljö och stöd

för tandvårdsrädda

ETT LYFT FÖR

LEENDET

SEPTEMBER 2015

Annons 40x248 Tandborste OK 150817 textkont.indd   1

8/17/2015   8:05:22 PM
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BABYTIME

EBBA BUSCH THOR

”Att bli mamma är det 

största som har hänt mig”

Trygg före och 

efter förlossningen

stöd  

i vardagen

MODE
för fina magar

OKTOBER 2015

Bästa träningen

Rätt

DRÖMHEM PÅ

VICTORIA PARK

Annons 40x248 Tandborste för barnens bästa OK151001 txt.indd   1

10/1/2015   10:16:44 PM
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Nu söker vi säljande projekt
ledare med start januari 2016.

Vill du arbeta  
tillsammans  
med oss på  
Stortorget 17  
Malmö?

VILL DU GÖRA  
NÄSTA BABYTIME? 

Temaföreläsningar en hit hos föräldrar i Vellinge

Alla i Vellinge som har barn – från förskoleåldern 
upp till sista året på gymnasiet – bjuds in. Med 
ämnen som ADHD, ätstörningar, självskade
beteenden och cannabis lockar de kostnadsfria 
föreläsningarna stor publik.

– Initiativet har visat sig vara oerhört 
uppskattat. Fler och fler anmäler sig, nu är alla 
föreläsningstillfällen fullbokade fram till april, 
säger Kristina Stern som är verksamhetschef på 
elevhälsan i Vellinge.

Föreläsningarna leds av inbjudna experter 
på områdena som valts ut. De deltagande 
föräldrarna uppmuntras även att komma med 
förslag på teman till framtida tillfällen. Och även 
om huvudsyftet är att hjälpa vårdnadshavare 

att bli bättre på att känna igen varningstecken 
och symptom som kan tyda på psykisk ohälsa 
eller neuropsykologisk funktionsnedsättning hos 
barn och unga, ska man enligt Kristina Stern inte 
glömma de vuxnas behov.

– Det är viktigt att uppmärksamma föräldrarna 
i deras roll. Har man barn med exempelvis ADHD 
så är det krävande utöver det normala – det kan 
de här föreläsningarna bekräfta, samtidigt som 
de visar att det finns hjälp att få.

Elevhälsan anordnar en föreläsning i månaden 
under terminerna. Projektet finansieras med 
statliga så kallade Priopengar, och kommer löpa 
minst året ut.

Hur vet du om ditt barn har problem med sin psykiska hälsa?  
I Vellinge har man hittat ett sätt att nå ut med kunskap, stöd 
och inspiration till kommunens föräldrar.

Temaföreläsningar en hit hos föräldrar i Vellinge

Alla i Vellinge som har barn – från förskoleåldern 
upp till sista året på gymnasiet – bjuds in. Med 
ämnen som ADHD, ätstörningar, självskade
beteenden och cannabis lockar de kostnadsfria 
föreläsningarna stor publik.

– Initiativet har visat sig vara oerhört 
uppskattat. Fler och fler anmäler sig, nu är alla 
föreläsningstillfällen fullbokade fram till april, 
säger Kristina Stern som är verksamhetschef på 
elevhälsan i Vellinge.

Föreläsningarna leds av inbjudna experter 
på områdena som valts ut. De deltagande 
föräldrarna uppmuntras även att komma med 
förslag på teman till framtida tillfällen. Och även 
om huvudsyftet är att hjälpa vårdnadshavare 

att bli bättre på att känna igen varningstecken 
och symptom som kan tyda på psykisk ohälsa 
eller neuropsykologisk funktionsnedsättning hos 
barn och unga, ska man enligt Kristina Stern inte 
glömma de vuxnas behov.

– Det är viktigt att uppmärksamma föräldrarna 
i deras roll. Har man barn med exempelvis ADHD 
så är det krävande utöver det normala – det kan 
de här föreläsningarna bekräfta, samtidigt som 
de visar att det finns hjälp att få.

Elevhälsan anordnar en föreläsning i månaden 
under terminerna. Projektet finansieras med 
statliga så kallade Priopengar, och kommer löpa 
minst året ut.

Hur vet du om ditt barn har problem med sin psykiska hälsa?  
I Vellinge har man hittat ett sätt att nå ut med kunskap, stöd 
och inspiration till kommunens föräldrar.

Temaföreläsningar en  
hit hos föräldrar i Vellinge
Hur vet du om ditt barn har problem med sin  
psykiska hälsa? I Vellinge har man hittat ett sätt  
att nå ut med kunskap, stöd och inspiration till 
kommunens föräldrar.

Alla i Vellinge som har barn – från 
förskoleåldern upp till sista året på 
gymnasiet – bjuds in. Med ämnen som 
ADHD, ätstörningar, självskade beteenden 
och cannabis lockar de kostnadsfria 
föreläsningarna stor publik.

– Initiativet har visat sig vara oerhört 
uppskattat. Fler och fler anmäler sig, nu 
är alla föreläsningstillfällen fullbokade 
fram till april, säger Kristina Stern som är 

verksamhetschef på elevhälsan i Vellinge.
Föreläsningarna leds av inbjudna experter 
på områdena som valts ut. De deltagande 
föräldrarna uppmuntras även att komma 
med förslag på teman till framtida 
tillfällen. Och även om huvudsyftet är att 
hjälpa vårdnadshavare att bli bättre på att 
känna igen varningstecken och symptom 
som kan tyda på psykisk ohälsa eller neu-
ropsykologisk funktionsnedsättning hos 
barn och unga, ska man enligt Kristina 
Stern inte glömma de vuxnas behov.

– Det är viktigt att uppmärksamma 
föräldrarna i deras roll. Har man barn 
med exempelvis ADHD så är det krävande 
utöver det normala – det kan de här 
föreläsningarna bekräfta, samtidigt som 
de visar att det finns hjälp att få.

Elevhälsan anordnar en föreläsning i 
månaden under terminerna. Projektet 
finansieras med statliga så kallade Prio
pengar, och kommer löpa minst året ut.

Lokalt fett?
     Låt oss frysa bort det 
 permanent!

Stora Nygatan 30,  040-240454 • Järnvägsgatan 25,  040-367454 
www.hudinstitutet.com

Endast 2495 kr/beh!

Under 60 minuter fryser
vi ner ditt underhudsfett
till -8°C. Efter ca 5 veckor
ser du det permanenta
resultatet.

Oftast räcker det med 
1-2 behandlingar.

Boka tid för
konsultation
redan idag.

Välkommen!

BARNS TÄNDER ÄR VIKTIGA

Det gör att man är en flitigt anlitad 
remissklinik där andra tandläkare  hän-
visat sina patienter hit sedan starten 
1992. Givetvis kan patienter söka sig 
till kliniken direkt också.

– Det är viktigt som en familje-
klinik att kunna tillgodose hela famil-
jens tandvårdsbehov såväl vuxnas som 
barns. Många av våra patienter väljer 
tex att boka hela familjens årliga under-
sökningar efter varandra och under 
samma dag. Detta är jättebra, då ruti-
ner är något som många barn anam-
mar från föräldrarna. Det gör att alla i 
familjen blir mer delaktiga och får med 
sig de goda tandhygienrutinerna vid 
ett och samma tillfälle, säger tandläka-
re Hesam Mojir, som bl a jobbat på fle-
ra olika specialistavdelningar på Tand-
vårdshögskolan i Malmö och käkkirur-
gen i Helsingborg.

- Barnens bett och tänder är under 
ständig förändring under uppväxten 
därför krävs det goda kunskaper inom 
detta område hos en familjetandläka-
re. Dessutom sammarbetar kliniken 
med duktiga specialister inom tand-
reglering som barnen får träffa när 
behovet finns. Hos Tandläkarna Rylén 
är barntandvård helt kostnadsfri tom 
det år man fyller 19 år.

Som småbarnsföräldrar är det oer-
hört viktigt att barnen från början får 
en god och kontinuerlig kontakt med 

sin tandläkare tycker Hesam och hans 
fru, Katerina, som också är tandl äkare 
och just nu specialiserar sig inom Bett-
fysiologi (orofacial smärta och käk-
funktion). Katerina har dessutom varit 
med i SVT:s barnprogram Bacill akuten 
nyligen, där hon berättade om tänder 
och munhygien.

Se delar av programmet här:  
svtplay.se/bacillakuten

Tessins väg 8 Malmö 040 98 00 88
www.tandlakarnarylen.com

Tandläkarna Rylén i Malmö, som ingår i Praktikertjänst, är en av 
få kliniker i Öresundsregionen som erbjuder både allmäntand-
vård för hela familjen och specialisttandvård under samma tak. 

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS

Hesam Mojir, 
klinikchef



Är du trött på att vara en i mängden?
Att bli identifierad med ett nr och inte ditt namn och personlighet?
Strandbergs är det lilla företaget med stort hjärta. 
Vi siktar inte på att bli störst, utan att bli bäst. 
Vi siktar på kvalitet och inte kvantitet. 
Vi kommer aldrig att bli ett av dom stora företaget med en enorm 
kundkrets. Och detta är ett medvetet val för att kunna behålla det per-
sonliga i assistansen. 

Vi kommer alltid att anpassa oss, efter hur just du vill ha det 
Inga önskemål är eller frågor är felaktiga. 
Vill du sköta assistansen så mycket som möjligt själv?
Vill du att vi sköter allting till dig?
Vill du vara med vid rekrytering?

Allt detta anpassar vi efter just dina önskemål. 

Det finns idag inga skäl till att acceptera 
en nedsatt livskvalitet för att man är funk-
tionshindrad. Strandbergs är ett bra val för 
dig som önskar en flexibel, säker och trygg 
assistans.
Strandbergs erbjuder personlig assistans till 
barn, ungdomar och vuxna med funktion-
snedsättning i hela Sverige. Vi strävar efter bra 
assistans för dig, så att du får en god livskval-

itet. Vi ser inga hinder bara möjligheter, vi tror 
på att ingenting är omöjligt! Vi uppskattar att 
alla är unika, därför erbjuder vi assistans som 
ska passa dig och det just du behöver. Vi har 
personlig erfarenhet av assistans i hemmet 
vilket gör att vi ser det viktiga med att ha ett 
fungerande team runtomkring sig.

Du vet vad som är bäst för dig!

VÅR MÅLSÄTTNING
Företagets målsättning är att våra kunder skall trivas med den assistans de får av 
oss och att de ska känna att vi finns till för dem på deras villkor. Detta bland annat 
genom att låta våra kunder själva välja personal och hur arbetet skall utföras.

Dina assistenter ska möjliggöra för Dig att leva det liv Du själv vill ha
•  Se till att Du har det tryggt och bra
•  Att Du får den hjälp Du behöver
Vi tar ett helhetsansvar för Din assistans. Du har alltid full inblick i vad som 
görs. Du styr själv hur mycket eller lite stöd/hjälp du vill ha i din assistans. Vi 
arbetar efter FK’s riktlinjer och följer de lagar och avtal som reglerar LSS.

Du ska kunna lita på att Dina assistenter står upp för dig i alla lägen
•  Beaktar tystnadsplikten
•  Respekterar Ditt självbestämmande
•  Bistår Dig på ett respektfullt sätt

Vi tar det fulla arbetsgivaransvaret för Dina assistenter
•  Vi rekryterar Dina assistenter
•  Handleder Dina assistenter
•  Ger Dina assistenter en bra lön
•  Tar hand om Dina assistenter så att de stannar hos dig

strandbergs-assistans.se

Vi kan personlig assistans


