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Graviditet, förlossning och det ny-
födda barnet – en självklar process 

för livet och vår fortlevnad. Naturligt! Ja 
visst! Men varje första resa är unik. Det födande parets 
upplevelse. Upplevelsen för den familj som håller på att 
bildas eller utökas. Det blivande barnets upplevelse vet 
vi väldigt lite om och vi minns inte. Kanske finns det ett 

syfte med att just det minnet inte finns. 

Svensk vård under graviditet, förlossning och kring det 
nyfödda barnet är världsledande. Vi har en lång tradi-

tion av att stötta och vårda under graviditet och förloss-
ning. Vi har lärt oss genom flera generationer; vi barn-

morskor och förlossningsläkare. Man får då och då kom-
ma ihåg att sända ett tack till tidigare generationer och 

inte glömma vad historien lärt oss.  Andra vänder sig till 
oss för att lära, och vi välkomnar. Kunskap ökar om man 

delar med sig. Men utveckling och förbättring behöver 
vara i ständig förändring för att anpassas till den omgiv-

ning vi lever i. Utveckling och förbättring kan nå högre 
höjder om vi förmår att se värdet av ömsesidigt utbyte. 
Även vi har områden som kan optimeras. Vad säg som 
en förlossningsvård anpassad till de blivande föräldrar-
nas behov, istället för ett färdigt vårdprogram? Kan låta 

som en självklarhet, men vi inom förlossningsvården 
kan idag inte till fullo alltid erbjuda det som en födande 
kvinna efterfrågar. Varken förlossningsvården, samhälle 

eller politiker ligger på latsidan. Vi är på väg!

Svensk forskning och utveckling pågår kring det nyfödda 
barnet, den gravida kvinnan, fostrets utveckling, 

förlossningsförlopp och hur det kan stöttas. Men vi 
kan även bli bättre på att låta dem det gäller vara med. 
Öppna dörren för utbyte med de födande! Tillsammans 

når vi en medicinsk säker, hälsoekonomisk och trygg 
förlossningsvård i världsklass. 

I varje unik resa får vi som arbetar med vård under gra-
viditet, förlossning och det nyfödda barnet vara med. 

Man blir ödmjuk. I varje unik resa låter vi det normala få 
vara normalt, även i stunder av små eller stora vårdbe-
hov. Något kan inträffa som gör att resan inte blev som 
man först tänkt sig. Även då klarar vi av att ge en unik 

upplevelse. Den öppnade dörren för de födande har be-
rättar det för oss. Vi har börjat lyssna. Vi vet och vi kan!

Gunilla Ajne, överläkare, Patientområde Graviditet 
och Förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset.  

Forskningsledare vid Enheten för Obstetrik 
och Gynekologi, Clintec, Karolinska Institutet

www.clintec.ki

Den första resan – och vi får vara med!

GUNILLA AJNE

VD Philip Wendelin 
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– Arbetslivet ser inte likadant ut i dag som 
för tjugo år sedan. Då tog man en anställ-
ning och jobbade oft a där fram till pensio-
nen, säger Th erese Löfall. 

I dag är människor i rörelse, vi byter arbe-
te oft are och fl yttar runt mer. Det gäller i allt 
större utsträckning även inom vården. Och 
det har gjort konsultjobbet mer attraktivt. 
Th erese Löfall och hennes personal har själ-
va lång erfarenhet från vården. En tydlig för-
del menar hon. 

– Vår bakgrund inom vården och som 
ledare gör att vi på ett framgångsrikt sätt 
kan förstå konsultens önskemål och kundens 
krav. Vi vet vilka våra konsulter är och kän-
ner de allra fl esta. Det gör att vi kan handleda 
och coacha dem i deras vardag. Nära relatio-
ner till våra kunder och konsulter är vår styr-
ka, säger Th erese Löfall.

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering 
vänder sig till privata och off entliga aktö-

rer inom hälsovård, sjukvård och omsorg i 
hela Sverige. Med en bred kompetensbas och 
personal i hela Sverige kan de ta sig an de 
fl esta vårduppdrag. Vårdlänken erbjuder kva-
lifi cerade tjänster som interimschefer, socio-
nomer, sjuksköterskor, läkare, psykologer, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och under-
sköterskor. För att nämna några. 

– Mångfalden gör att vi kan erbjuda hel-
hetslösningar och våra kunder kan lita på att 
vi fyller den lucka uppdraget kräver. Kun-
den hör av sig till oss när de har ett behov 
av vårdpersonal. Antingen behövs en tillfäl-
lig lösning som ett kort vikariat eller så kan 
beställningen vara en mer långvarig lösning, 

där Vårdlänkens konsult stannar en längre 
period. För permanenta lösningar erbjuder 
Vårdlänken även rekryteringar.

Nöjda kunder är en förutsättning för 
Vårdlänkens existens. Rätt personal ska vara 
på rätt plats. 

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering är 
miljö- och kvalitetsledningssystemcertifi era-
de enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. 

– Vår värdegrund är robust. I vårt dagli-
ga arbete jobbar vi med insatser för att bidra 
till ett ekologiskt hå llbart samhälle. Vi arbetar 
ständigt med värdegrundsarbete, som bland 
annat omfattar jämställdhet mellan kvinnor 
och män och alla människors lika värde. 

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering 

växer och kontoren i Stockholm och Mal-
mö expanderar. – Vi välkomnar vård och 
omsorgspersonal som vill vidga sina vyer och 
jobba för en personlig arbetsgivare. 

Men målsättningen har aldrig varit att bli 
störst. En av de många framgångsfaktorerna 
är närheten till kunderna och konsulterna 
där patienten är i fokus. 

– Eft erfrågan på våra konsulttjänster lär 
bara öka framöver, tror Th erese Löfall. Det 
trots politiska påtryckningar om begräns-
ningar av vinster i välfärden. Utmaningarna 
inom vården blir allt större och då erbjuder 
Vårdlänken precis den fl exibilitet som vård-
givarna måste ha för att leverera patientsä-
kerhet och kvalitet i toppklass.

FÖRETAGSPRESENTATION

HUNDRA PROCENT FÖR VÅRDEN
Vårdlänkens 

grundare Therese 
Löfall har 20 års 

erfarenhet av 
bemanning och 

rekrytering inom 
vården. Hon har sett 
hur inställningen till 

inhyrd vårdpersonal 
har förändrats.

Konsultcheferna Ida Gustafsson, Lena Bergvall
och bemanningsassistenten Felicia Davidsson.

Öka tryggheten med patientansvarig läkare

INNEHÅLL
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Vården är en komplex organisation, att
styra den tycks mer komplicerat än att lan-

da en raket på månen. Ur vårt perspektiv
borde kontinuitet och bättre samverkan vara 

ett tydligt mål.

Patienter som slussas mellan olika anonyma instanser, bristfällig 
information och ett ständigt byte av läkare går nämligen vårdbesök 
och sjukhusvistelser onödigt plågsamma

Det är orimligt att patienter först vid livshotande sjukdom ska
ha rätt till en patientansvarig läkare, den bör finnas för alla vård-
sökande. En stor del av vårdapparaten idag bygger istället på att 
patienten själv ska kunna hävda sin rätt och ta sig runt i sjuk-
vårdssystemet. Finns det istället en ansvarig läkare som patien-
ten känner och kan vända sig till så bryts anonymiteten och med 
det vinner vi en tillgänglig, god och trygg vård. Istället så ser vi 
idag hur patienter slussas runt och ställs inför ständigt nya vård-
kontakter. 

Systemet genererar dessutom idag en administration och ett infor-
mationsflöde kring patienten som är svårt att överblicka.Vården 
består samtidigt av stora institutioner, många beslutsfattare och 
nya digitala tekniker, där den senare skulle kunna ge en effektivare 
administration. Information kring patienten behöver kommunice-
ras enkelt från en läkare till nästa, bokningar, undersökningar och 
provtagningar ske smidigare och kunna bokas enkelt.  

Med en patientansvarig läkare som har den medicinska överblick-
en, tillsammans med smidigare organisation som har möjlighet att 
utnyttja den tekniska utvecklingen, så skulle kontinuiteten i vården 
öka. Vilket sannolikt är helt avgörande för att åstadkomma en mer 
patientsäker och kvalitativt bättre vård. Jämlikheten i vården kom-
mer också öka genom att patienter med sämre förmåga att tala för 
sig och tillgodose sina vårdbehov  får en fast läkarkontakt som dess-
utom kan ta det samlade medicinska ansvaret. 

Att återinföra patientansvariga läkare skulle vara en relativt enkel åtgärd 
för att åstadkomma bättre kontinuitet och en mer patientsäker vård.
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Projektledare: Jessica Robersson Wallén  
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Distribution Dagens industri
Tryck V-TAB, 2016
Tidningen VÅRDEN trycks på miljövänligt papper
Omslagsbild Peter knutson

WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner 
med inriktning på Content Marketing & Ämnes-
orienterade 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.

Jessica  
Robertsson Wallén,  

prodjekledare.

Nu presenterar vi fjärde utgåvan av 
VÅRDEN med reportage om bland an-
nat bemanning, rekrytering och smarta 
it-lösningar. Vi tar också en titt på några 
av våra vanligaste folksjukdomar, och
forskningen och utvecklingen av nya 
läkemedel. Sjukvården står inför många 
utmaningar vilket påverkar personal
såväl som patienter, en fråga som nya 
numret av VÅRDEN också belyser.
Och missa in Stefan Branths intressanta 
profilintervju. Den folkkäre tv-doktorn 
delar med sig av sin syn på framtidens 
medicintekniska lösningar. 
WENDELIN MEDIA önskar  
dig trevlig läsning och
återvinn gärna din tidning  
eller lämna den vidare …

www.secmaker.com

Tack alla kunder för visat förtroende:
Blekinge läns landsting |  Dalarnas läns landsting | Region Gotland | Region Gävleborg | Region Halland

Region Jämtland Härjedalen | Region Jönköpings län | Kalmar läns landsting |Region Kronoberg 
Norrbottens läns landsting | Region Skåne |Stockholms läns landsting | Södermanlands läns landsting 

Uppsala läns landsting | Värmlands läns landsting | Västerbottens läns landsting | Västernorrlands läns landsting 
Västmanlands läns landsting | Västra Götalandsregionen | Region Örebro län | Region Östergötland

Bra inloggning börjar med en kvalificerad identitet  
som inte kan kopieras, förvanskas eller hackas. Den 
ska tillåta inloggning mot alla olika system och gå 
att spärra vid förlust eller missbruk. Den ska inte 
bara fungera för inloggning till dator och journal. 
Den måste också fungera för inloggning till moln- 
baserade system och appar på läsplattor. Men det 

räcker inte. Inloggning måste också vara snabb och 
enkel att använda.

Allt det här får du när du väljer Net iD från  
SecMaker.Kontakta oss för ett förutsättningslöst 
samtal kring hur just din inloggning kan göras bättre.  
battreinloggning@secmaker.com

Bättre inloggning med 
Net iD och smarta kort

HUNDRA PROCENT FÖR VÅRDEN
– Arbetslivet ser inte likadant ut idag som för
tjugo år sedan. Då tog man en anställning och 
jobbade ofta där fram till pensionen, säger 
Therese Löfall. 

Idag är människor i rörelse, vi byter arbete  
oftare och flyttar runt mer. Det gäller i allt 
större utsträckning även inom vården. Och 
det har gjort konsultjobbet mer attraktivt.
Therese Löfall och hennes personal har själva  
lång erfarenhet från vården. En tydlig fördel 
menar hon. 

– Med vår bakgrund inom vården och
som ledare gör att vi på ett framgångsrikt sätt 
kan förstå konsultens önskemål och kundens 
krav. Vi vet vilka våra konsulter är och känner  
de allra flesta. Det gör att vi kan hand-
leda och coacha dem i deras vardag. Nära  
relationer till våra kunder och konsulter är 
vår styrka, säger Therese Löfall

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering 
vänder sig till privata och offentliga aktörer  
inom hälsovård, sjukvård och omsorg i hela 
Sverige. Med en bred kompetensbas och  
personal i hela Sverige kan de ta sig an de 
flesta vårduppdrag. Vårdlänken erbjuder 
kvalificerade tjänster som socionomer, sjuk-
sköterskor, läkare, psykologer, arbetstera-
peuter, fysioterapeuter och undersköterskor. 
För att nämna några. 

– Mångfalden gör att vi kan erbjuda hel-
hetslösningar och våra kunder kan lita på 
att vi fyller den lucka uppdraget kräver. 
Kunden hör av sig till oss när de har ett 
behov av vårdpersonal. Antingen behövs en 
tillfällig lösning som ett kort vikariat eller så 
kan beställningen vara en mer permanent 

lösning, där Vårdlänkens konsult stannar en 
längre period.

Nöjda kunder är en förutsättning för 
Vårdlänkens existens. Rätt personal ska vara 
på rätt plats. 

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering är 
miljö- och kvalitetsledningssystem certifierade  
enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

– Vår värdegrund är robust. I vårt dagliga 
arbete jobbar vi med insatser för att bidra till 
ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi arbetar 
ständigt med värdegrundsarbete, som bland 
annat omfattar jämställdhet mellan kvinnor 
och män och alla människors lika värde. 

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering 

växer och har nyligen öppnat kontor i Malmö. 
– Vi välkomnar vård- och omsorgspersonal
som vill vidga sina vyer och jobba för en  
personlig arbetsgivare.

Men målsättningen har aldrig varit att bli 
störst. En av de många framgångsfaktorerna 
är närheten till kunderna och konsulterna 
där patienten är i fokus.

– Efterfrågan på våra konsulttjänster lär
bara öka framöver, tror Therese Löfall. Det 
trots politiska påtryckningar om begräns-
ningar av vinster i välfärden. Utmaningarna 
inom vården blir allt större och då erbjuder 
Vårdlänken precis den flexibilitet som vård-
givarna måste ha för att leverera patient-
säkerhet och kvalitet i toppklass.

Vårdlänkens grundare  
Therese Löfall har 1� års 

erfarenhet av bemanning 
och rekrytering inom 
vården. Hon har sett  
hur inställningen till  
inhyrd vårdpersonal  

har förändrats.

Elenore Skog, konsultchef och ansvarig för Malmökontoret och Therese Löfall, grundare.

FÖRETAGSPRESENTATION

INFO

www.vardlanken.se   
Telefon: 08 85 54 60 | 040 655 05 51

Vårdlänkens ledord:  
Kvalitet, frihet och utveckling

FO
TO: RICKARD ERIKSSON

Heidi Stensmyren 

Ordförande, Sveriges Läkarförbund

24

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS

2

INNEHÅLL

2

20
3216
24KAROLINSKA INSTITUTET

PROFILINTERVJUN MARGAUX DIETZ 

HUS & HEM - HEMNETSUPERNANNY

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET 



Hydrokortison 
- En självklar del  
av den svenska 
sommaren!

Hydrokortison Trimb: 1% kräm och salva i förpackningarna 20 gram och 50 gram (OTC) samt 100 gram (RX).  
ATC-kod: D07AA02. För behandling av lindriga eksem, solsveda och insektsbett. Barn under 2 år behandlas  

endast på rekommendation av läkare. Undvik kontakt med ögonen. Läs bipacksedeln noga.  
Se www.fass.se för mer information.

Kontakt: Trimb Healthcare, Östermalmsgatan 19, 114 26 Stockholm, tel: 08-12 13 52 00, www.trimb.com.

www.hydrokortison.se

Med sommaren kommer värme, sol, härliga 
bad och ledighet. Om oturen skulle vara 
framme så ger Hydrokortison Trimb lindring 

och behandling mot solbränna, 
insekts stick eller eksem, så att ni  
kan fortsätta njuta av det goda!

Ha en härlig sommar!

0
1/
0
62

0
18



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
4

INNOVATIONHALSA.COM

Silver Cross Wave är unik då den även är 
utvecklad för att köra två barn på smidigt 
och säkert sätt. Två liggande barn upp till 9 
kg. Två sittande barn upp till 15 kg. 
Ett liggande upp till 9 kg samt sittande barn 
upp till 15 kg är några av många kombina-
tions möjligheter.

Silver Cross Wave har ett patenterat sys-
tem (One plus One) som gör det möjligt att 
snabbt och smidigt ändra Wave i 16 olika 
kombinationer för att köra två barn samti-
digt på ett säkert och bekvämt sätt. Då kan 
man komplettera med extra ligg-eller sitt del.

Detta ger varje familj möjlighet att fi nna sin 
lösning på transport av ett eller två barn. Från 
tvillingar eller syskon, liggande eller sittan-
de och även tillsammans med babyskydd. Se 
alla dessa möjligheter på SBA BABYS hemsi-
da eller hos Silver Cross hemsida. Chassit är 
tillverkat i aluminium för låg vikt.

Matchande till Wave som fi nns i fyra oli-
ka lyxiga designer med läderlook detaljer, 
emblem, magnet knappar, dold ventilation 
med mera. Textiler är av högsta kvalité. Däck 
är av PU-utförande. Upplevs som gummi-
hjul, ger mjuk gång och är utan slang.

Silver Cross Wave levereras med myck-
et utrustning. Det medföljer två regnskydd, 
två insektsnät, mugghållare och bilstoladap-

ter passande till Simplicity Babyskydd. Silver 
Cross är världens äldsta barnvagns tillverka-
re med start 1877 i England. Silver Cross är 
känd som barnvagnens Rolls Royce för sin 
höga kvalité! Genom åren har många mil-
joner barn åkt säkert i Silver Cross barnvag-
nar världen över. Bl.a. så är Engelska Hovet 
användare av Silver Cross barnvagnar.

Vill ni veta mer om 
Silver Cross produkter, 

eller var er återförsäljare finns, 
vänligen kontakta: info@sbababy.se

NIPT analyserar barnets DNA som läcker ut 
i mammans blodomlopp via moderkakan. 
Genom att analysera detta går det att bedöma 
sannolikheten för bland annat Downs Syn-
drom hos fostret. Eft ersom DNAt analyseras 
via blodet i mammans blodomlopp, kan blod 
tas ur armvecket i motsats till att invasivt tes-
ta för kromosomavvikelser via fostervattnet. 

DNAt från barnet som fi nns i mammans 
blodomlopp är en normal nedbrytningspro-
dukt. Moderkakan är en aktiv vävnad och avger 
ganska mycket DNA till blodet, som trots detta 
mest innehåller DNA från mamman. 

Life Genomics sjukhusgenetiker och 
labchef Eva Arkblad förklarar. 

-NIPT används som ett scre-
eningverktyg för att identi-
fi era om en gravid kvinna 
har hög eller låg sannolikhet 
för att barnet har en kromo-
somavvikelse eller ej. Om den 
identifi eras som hög, går man 
vidare och gör ett fostervat-
tensprov, som är diagnostiskt, 
för att få ett facit. 

När en gravid kvinna gör 
ett KUB-test, sorteras fem 
procent ut som en högrisk-
grupp och majoriteten av 
dem får göra ett fostervattens-
prov helt i onödan. Med NIPT 
minskas antalet onödiga fos-
tervattensprov. 

Barnmorskemottagning-
ar erbjuder NIPT till de gra-
vida kvinnor som är oroli-
ga. Testet erbjuds från vecka 
tio och redan eft er en till två 
veckor går det att få svar. Det 
kan vara skönt att kunna pla-
nera att föda på att specialist-
sjukhus för att ta emot ett barn 
med Downs Syndrom på bästa 
sätt eller för att välja att avbryta en graviditet, 
menar Eva Arkblad. 

-Även om det är ovanligt, kan ett fostervat-

tensprov framkalla ett missfall. Proceduren är 
invasiv och kan orsaka blödningar och pro-
blem som inte är så roliga, även om det kan-
ske ändå slutar lyckligt, säger Eva Arkblad.

FÖRETAGSPRESENTATION

NIPT BÄTTRE ALTERNATIV
TILL KUB-TEST

Företaget Life Genomics som driver 
informationssidan fostertest.se startades år 

2014 för att erbjuda NIPT från labbet i Göteborg. 
NIPT är ett alternativ till KUB-testet som är en 

sannolikhetsbedömning för kromosomavvikelser 
hos foster baserat på ultraljud och 

proteinmarkörer. NIPT analyserar DNA och ger ett 
säkrare resultat som minskar risken för onödiga 

fostervattensprov.

Text: Redaktionen

FÖRETAGSPRESENTATION

SILVER CROSS WAVE BARNVAGN 
FÖR 1 ELLER 2 BARN

Wave är en mycket 
speciell kombination 

av lyx och innovation, 
designad för ge första 
barnet bästa komfort 

samt säkerhet från 
nyfödd upp till 25 kg.

För ett barn så är 
Wave perfekt då den 

innehåller allt som 
behövs att köra 

ett barn från nyfödd 
upp till 25 kg.
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I Sverige utförs mellan 4 000 och 6 000 vasek-
tomier varje år och av dem är det mellan en 
till fyra procent som ångrar sig.

– Man kan vara hundra procent säker på att 
man vill genomföra en sterilisering men så för-
ändras livet och så vill man kanske skaff a barn 
ändå. Vi erbjuder en unik behandling som 
innebär sterilisering utan kniv. Vi har vidare-
utvecklat den här tekniken och vi kan om man 
skulle ångra sig återskapa sädesledaren, säger 
Dr. Essam Mansour, urologspecialist på Urolo-
gi och Inkontinens Kliniken i Stockholm.

Ingreppet, som tar cirka en halvtimme, 
görs med lokalbedövning.

– Även om det är enklare att utföra en ste-
rilisering på män än på kvinnor så måste du 
vara hundra procent säker innan.

– Vi utför (Vaso Reversal) återställande 
av sädesledaren. Det är en avancerad ope-
ration som kräver att vi arbetar med mikro-
skop och det är lång operationstid. Operatio-
nen är kostsam och det är inte hundra pro-
cent säkert att du kan skaff a barn eft er det. 
Beroende på hur lång tid det gått eft er sterili-
sering, så försämras spermiekvaliteten sämre.

Närmare 40 procent av män mellan 40–70 
år har upplevt någon form av erektionssvå-
righeter. Kliniken utför också en unik stöt-
vågsbehandling för erektionsproblem.

– I 70 procent av fallen är det blodkär-
len som är föråldrade och mindre elastiska, 

trånga eller blockerade – som vid högt blod-
tryck, diabetes, högt kolesterol, och eft er pro-
statacanceroperation eller strålbehandling. 
Penis blodinfl ödet minskar och erektionen 
blir sämre, säger Essam Mansour.

Stötvågsbehandling är specialutformad 
för att stimulera blodkärlen i penis och för-
yngra dem, så de får de tillbaka sitt fl öde och 
skapar nya blodkärl i penisens svällkroppar. 
Det ökar i sin tur blodinfl ödet och minskar 
blodutfl ödet och ge stabila och hållbara erek-
tion. Svällkropparna blir mer elastiska och 

större så penis också blir tjockare och längre 
eft er behandlingen.

Urologi och inkontinens Kliniken är också 
specialiserad på Prostiva som är en avancerad 
metod för att krympa prostata vid godartad 
prostataförstoring. Prostiva är en minimal 
invasiv operation där man värmer prostata 
med radiovågor under kontrollerad form i 
några minuter under lokal bedövning. Ope-
rationen är smärtfri med minimala blödning 
och man bevara sin normala sexualitet.

FÖRETAGSPRESENTATION

UNIK TEKNIK
FÖR STERILISERING

Impotens, 
sterilisering och 

prostatabekymmer 
är för många både 

svåra och tabubelagda 
manliga problem. 

Trots att det fi nns bra 
behandlingar är det 

många som väntar och 
söker vård först efter 

lång tid av lidande.

Essam Mansour
Text: Redaktionen

Davids väg att förmedla sig med omgiv-
ningen var via grymtande läten, teckenspråk 
och gester, något som ledde till glåpord från 
andra barn. Han isolerade sig och valde bort 
barnkalas och fritidsaktiviteter. Situationen 
eskalerade när han slutligen bara grät och 
inte ville gå på dagis. 

Hur paret än bar sig åt fi ck de inget gehör för 
sin oro hos kommunen. Slutligen, när David 
var runt tre år, vände de sig istället till lands-
tinget. Logopeden bekräft ade deras oro och 
undrade varför de inte kommit tidigare.
Så började familjen, främst David, sin resa 
mot de eft erlängtade orden. Enligt föräld-
rarna en tuff  och långdragen process. Samti-
digt som de trodde på Davids förutsättningar, 
ville de inte stressa honom och få honom att 
känna sig avvikande. 

Svalgtränare fi ck det att lossna
En gång i veckan under fl era år åkte David på 
talträning. Där nöttes ett eller ett par ljud åt 
gången under lekfulla situationer, svårast var 
konsonanterna.

– Det var två steg framåt och ett steg 
bakåt. Men så fi ck båda föräldrarna på var-
sitt håll höra talas om en svalgtränare som 
bland annat skulle kunna stärka upp en 
eventuellt försvagad muskulatur i mun, 
svalg och tunga. 

Via ett antal undersökningar konstatera-
des att David förutom muskelsvaghet i läp-
par och tunga även hade ett högt gomtak, 
vilket medförde att han hade svårt att slu-
ta tätt bakåt med tungan. Fysiska fakto-

rer som sannolikt bidrog till hans talsvå-
righeter samt den snarkningsproblematik 
som han led av. Davids problem stämde väl 
in på diagnosen Dysartri. En diagnos som 
kort innebär en bristande neurologisk kon-
troll av talmuskulaturen. Talet blir långsamt, 
odistinkt och oft a avvikande när det gäller 
artikulation, nasalitet, röst, taltempo, into-
nation och betoning.

Kombinationen svalgtränare och talträning 
hos logoped visade sig vara ett vinnande kon-
cept. Med väsentligt ökad styrka såväl i läp-
par som tunga, samt ett gomtak som börja-
de normalisera sig upphörde Davids snark-
ningsproblematik. Det stora genombrottet i 
talförmågan kom dock våren 2015 när David 
fyllde fem år. En nog så eft erlängtad present 
till hela familjen.

FÖRETAGSPRESENTATION

NU HAR DAVID HITTAT ORDEN
Hur det är att kämpa 

för sitt barns rättigheter 
vet paret Åsa Nylander 

och Patrik Sundquist allt 
om. När sonen David, 

numera 8 år, skulle 
lära sig prata märkte 

föräldrarna att något inte 
stämde. Räddningen 
blev en klok logoped 
i kombination med en 

unik svalgtränare.
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I studien som genomförs av ett forskarlag 
på Karolinska Institutet, samlas enkätsvar 
och bakterieprover från gravida i hela Sve-
rige för att förstå om en ogynnsam bakte-
rieflora kan leda till komplikationer under 
graviditeten. 

Bakterier finns överallt i och på våra 
kroppar, inte minst i mag-tarmkanalen, 
men också i slemhinnor såsom vaginals-
lemhinnan och munnen. De flesta bakte-
rierna är goda och viktiga för vår hälsa och 
välbefinnande. Men hur bakteriefloran i 
slidan hos gravida kvinnor påverkar hälsan 
är inte känt. 

Friska kvinnor har en stor mängd mjölk-
syrabakterier (lactobaciller) i sina vaginor 
som skapar en sur miljö och en skyddande 
barriär. Det nyfödda barnet får del av mam-
mans bakteriefl ora genom den vaginala för-
lossningen och modersmjölken är perfekt 
komponerad för att barnet ska etablera en 
egen bakteriefl ora, växa och må bra. 

Orsaken till varför vissa förlossningar star-
tar för tidigt eller varför vissa kvinnor drab-
bas av havandeskapsförgift ning är dock 
fortfarande till stor del okänd, men innebär 
stora hälsorisker för barnet och mamman. 
Mindre studier på omkring hundra kvinnor 
har visat att en ogynnsam bakteriefl ora har 
lett till bland annat för tidiga förlossningar, 
men för att se om hypotesen håller, krävs 
en mer ingående studie. SweMaMistudiens 
målsättning är därför att samla in prover 
från 2500 gravida kvinnor för att skapa en 
representativ bild av gravida kvinnors bak-
teriefl ora i Sverige. 

Genom att kartlägga bakteriefl oran i gra-

vida och koppla ihop med enkätsvar vill fors-
karlaget på Karolinska Institutet förstå om 
vissa bakterier är förknippade med högre 
risk för komplikationer och vilka bakterier 
som kan skydda. Målet är att vården ska kun-
na upptäcka kvinnor som riskerar att drab-
bas med en enkel bakterieprovtagning tidigt 

under graviditeten och därmed sätta in före-
byggande insatser.

Vill du hjälpa till att minska antalet för tidiga 
förlossningar? Du kan göra skillnad!

www.swemami.se

FÖRETAGSPRESENTATION

BAKTERIEFORSKNING KAN 
GE SVAR OM HÄLSAN 

UNDER GRAVIDITETEN
Kan ett bakterieprov 

i början på graviditeten 
förutsäga om barnet 
kommer att födas för 

tidigt eller om den 
nyblivna mamman 

kommer att drabbas 
av en depression? Nu 

kartläggs för första 
gången i en större studie 
vilka bakterier som fi nns 

i munnen, tarmen och i 
slidan hos gravida kvinnor.

Text: Ina Schuppe Koistinen
 Docent, Karolinska Institutet

Visste du att…

• Vi har fler bakterier i våra kroppar än 
mänskliga celler och att bakterierna i 
tarmen väger mer än våra hjärnor?

• Vårt bajs till stor del består av döda 
och levande bakterier? 

• Antibiotika inte bara dödar 
sjukdomsframkallande bakterier 
utan också en stor del av de nyttiga 
bakterierna i våra kroppar? 

• Våra hygien och matvanor påverkar 
sammansättningen av bakterier i 
våra kroppar? 

• Friska kvinnor har en stor mängd 
mjölksyrabakterier i sina vaginor?

• Mjölksyran i vaginan skyddar oss 
från infektioner med farliga bakterier, 
svampar och virus?

• Bröstmjölk innehåller nyttiga 
bakterier, noga utvalt i tarmen 
av mammans immunförsvar och 
transporterade hela vägen till 
bröstens mjölkkörtlar

Fakta

Studien kallas för SweMaMi, eller Det 
Svenska Maternella Mikrobiom Projek-
tet, och genomförs av ett forskarlag på 
Karolinska Institutet i samarbete med 
Södersjukhuset i Stockholm. Målet är 
att i framtiden kunna minska antalet 
graviditetskomplikationer som t.ex. för 
tidig förlossning. För att samla in prov-
er från så många kvinnor som möjligt, 
annonserar SweMaMi via social medier, 
med affischer på MVC, BVC och via sin 
hemsida. Alla kvinnor i hela Sverige 
kan vara med. Studien vänder sig till 
kvinnor som ännu inte nått vecka 19 av 
sin graviditet. Under graviditeten tas 
prover vid två tillfällen och enkätsvar 
samlas om kvinnans livsstil, hälsa, mat-
vanor, sjukdomar, stress, tarmfunktion 
och annat. Efter barnet har fötts tas ett 
sista prov. 

För att delta eller läsa mer om studien 
följ denna länk: www.swemami.se

SweMaMi

ILLUSTRATIONER:  INA SCHUPPE KOISTINEN
WWW.INASAKVARELLER.SE
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På Barnsjukhuset Martina behöver du ing-
en remiss för att få träff a en barnspecialist. 
På barn- och ungdomsmedicinska mottag-
ningen utförs medicinska utredningar och 
behandlingar på barn upp till 18 år. Besöket 
är kostnadsfritt.

– Det är enkelt att boka tid och vänteti-
derna är korta, säger Martinas verksamhets-
chef Anneli Degardh. På akutmottagningen 
tar vi kostnadsfritt emot barn upp till 1 års 
ålder. Är ditt barn mellan 1 och 18 år så mås-
te man teckna medlemskap i Martina för att 
få akut vård. Och det gör du enklast via vår 
hemsida eller vid akutbesöket.

Medlemskapet gäller för vår akutmottag-
ning, utanför det har ni också tillgång till 
vår barn- och ungdomsmedicinska mottag-
ningen här utreder och behandlar fl era oli-
ka sjukdomar.

På Martinas akutmottagning slipper du 
vänta i timmar för att få träff a en barnläkare. 
Istället kan medlemmar enkelt boka en tid 
via vår hemsida eller telefon. Medlemmar 
har dessutom tillgång till telefonrådgivning.

– Till hösten utökar vi och samlar vår verk-
samhet under ett tak på Sophiahemmet. Den 
neuropsykiatriska verksamheten och mot-
tagningsdelen med BVC fl yttar in i nya och 
större lokaler. Dessutom startar vi till hösten 
en mottagning för vikthälsa. Vi har också 
tagit över och driver nu Järva specialistvård 
Martina, som erbjuder vård inom ortopedi, 
öra- näsa- halsmottagning en BUMM, säger 
Anneli Degardh.

På Barnsjukhuset Martina arbetar barnlä-
kare med kompetenser inom de fl esta områ-
den, bland annat inom astma och allergi, 
mage- och tarmsjukdomar, neurologiska till-
stånd, hjärtutredningar, tillväxt och hormon-
frågeställningar. Här fi nns också specialister 
inom neuropsykiatri (ADHD) och psykisk 
ohälsa. I Martinas nätverk ingår även speci-
alister inom bland annat hudsjukdomar, bar-
nortopedi, barnkirurgi med fl era.

Läs mer om:
www.barnsjukhusetmartina.se

FÖRETAGSPRESENTATION

ALLA BARN ÄR VÄLKOMNA
TILL BARNSJUKHUSET MARTINA

Vårdval 
inom barn-och 

ungdomsmedicin 
gör det möjligt för 

barn att snabbt 
och kostnadsfritt få 
träff a en specialist 
på Barnsjukhuset 

Martina.

Text: Redaktionen
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Återställ hudens  
naturliga bakterieflora

AO+ MIST innehåller levande, goda 
bakterier som gått förlorade med 

vår moderna hygien och livsstil.
Med kompletterande produkter 

för en skonsam hudvård. 

www.vitaminer.nu

”For the first time in my life, 
my pores seemed to shrink.”

”Bacteria–a healthy 
complexion’s best friend.”

Minst 1 av 10, ung som gammal, 
kvinna som man uppskattas lida av 
sväljsvårigheter. I åratal har syradäm-
pande medicin vafrit enda vägen att 
komma åt problemen. Livskvalitén har 
naggats i kanten och många drar sig 
för socialt umgänge där mat inklude-
ras. Det heter dysfagi och det sitter 
inte i huvudet, det sitter i musklerna.  
   Den vanligaste formen av dysfagi 
orsakas av ett diafragmabråck, med 
symptom som halsbränna, ret- och 
slemhosta, harklingar, klumpkäns-
la och felsväljningar. Ett diafragma-
bråck är svårupptäckt vid en vanlig 
gastroskopi, men det är dock inget 
bevis på att det inte skulle existera…
  Åtskilliga, såväl kvinnor som män, 
har även problem med snarkning och 
sömnapné, något som kan öka ris-
ken för hjärt- och kärlsjukdomar. Med 
den nya forskningsbaserade neuro-
muskulära behandlingsmetoden med 
svalgtränaren, angrips grundorsaken 
bakom symptom likt ovan. Förenklat 
uttryckt sker en styrketräning av inre 
förslappad muskulatur. 

 IQoro® har positiv inverkan på 
många olika funktioner. Våra  mest 
basala funktioner som att andas, 
äta, svälja och tala använder sam-
ma nervbanor men på olika sätt.  
Läs mer på iqoro.com.

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

EFFEKT

®

Att kunna avnjuta en god middag
är inte en självklarhet för alla. 
Mörkertalet bland dem som lider av 
sväljsvårigheter, dysfagi är stort. 
 Även snarkning och sömnapné är 
ett utbrett problem. Nu finns svalg-
tränaren IQoro®, som tränar upp 
invärtes förslappad muskulatur och 
ger människor livskvalitén tillbaka.   

Sura uppstötningar 
och snarkning kan 
tränas bort

”Enligt sambon snarkar jag numera 
minimalt medan andningsuppehållen 
är borta. Även den ständiga klump-
känslan liksom sväljsvårigheterna 
har försvunnit.”  
Ulla Ek

Köp IQoro® på iqoro.com 
eller tel: 0650 - 40 22 37 

Låter det för bra?
Läs omkundernas

erfarenheter på
iqoro.com



Över 152 miljoner barn i världen tvingas arbeta under  
hårda villkor, varje dag, året runt. Din hjälp gör skillnad.

SMS:a FRAMTID75 till 72911 för 
att ge 75 kr i månaden via din mobil.

ALLA BARN HAR INTE SOMMARLOV
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– Ett bosparande är en möjlighet till ett fram-
tida boende. Du vet aldrig var ditt barn behö-
ver bostad i framtiden. Ett sparande hos HSB 
ger möjlighet till förtur både till hyresrätter 
och till vår nyproduktion i hela landet, säger 
Charlotte Wiesner, Bosparutvecklare på HSB.

Varför ska jag bospara?
Att bospara är som ett vanligt sparan-
de fast du samtidigt står i bostadskö. Att 
långsiktigt spara till en framtida bostad är 
något fl er och fl er rekommenderar idag. 
När du bosparar får du dessutom bosparpoäng 
under tiden som du ser ditt kapital växa. Sam-
tidigt fungerar ditt bosparande precis som vil-
ket sparkonto som helst – och du kan givetvis 
använda dina sparade pengar till vad du vill 

om du bestämmer dig för att sluta bospara.

När ska jag börja bospara åt barnen?
Du kan börja spara till sina barn/barnbarn 
redan när de är små. Ett mindre belopp i 
månaden ger ett bra kapital när det är dags 
att fl ytta. Och det är dessutom bra att vara ute 
i god tid eft ersom det inte går att spara till 
sig bosparpoäng retroaktivt. Ett bosparande 
i HSB kan du även överlåta inom familjen.

Vad är fördelarna med att bospara, 
jämfört med att spara på annat sätt?
Fördelen med att bospara är att du ”slår två 
fl ugor i en smäll” – du sparar pengar och 
står i bostadskö. I HSB får bospararna möj-
lighet till två förturer, dels till HSBs nybygg-

da bostadsrätter men också till HSBs cirka 
25 000 hyresrätter i hela landet. Du kan väl-
ja att bospara i tre olika sparformer: HSB 
Bosparkonto, HSB Fasträntekonto eller HSB 
Fondkonto.

Hur mycket ska jag bospara?
Det fi nns inget rätt eller fel. Spara lite varje 
månad eller sätt in engångsbelopp vid födel-
sedagar och högtider. Hos HSB kan du få 
max 5 bosparpoäng/månad vilket motsva-
rar ett sparande på 500 kr. Sätter du in mer 
kommer överskottet att generera nya bospar-
poäng under kommande månader.

På HSB.se/bospara kan du enkelt komma 
igång med ditt eller ditt barns sparande.

FÖRETAGSPRESENTATION

BOSPARA TILL DINA BARN 
OCH GE DEM EN BRA START

Genom att spara till 
barnen ger du dem en 
grundplåt inför framti-

den. Med ett bosparan-
de slår du dessutom
två fl ugor i en smäll, 

genom att både spa-
ra och ställa barnen i 
bostadskö redan från 
ung ålder. Här får du

lära dig allt om det 
dubbla sparandet i HSB.

Läs mer på hsb.se/bospara

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 950 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag 
banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in.
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Infertility is not a verdict. If you cannot 
get pregnant for a long time, or your 
IVF treatment fails, or the pregnancy 
interrupts several times, or pregnancy 
occurs, but the genetic abnormalities of 
the fetus are confirmed – do not despair! 
Just remember: patients with difficult 
medical history, including age, need to 
use advanced technologies to achieve 
positive results. All you need is the right 
treatment plan. And we can offer indivi-
dual treatment plan for every patient at 
iVF Riga Clinic, Latvia. Firstly, you need 
to determine the cause and diagnosis 
(both female and male examination).

It may be bad embryo quality: even if the 
embryo looks good, it could be geneti-
cally incompetent and hasn’t the ability 
to be implanted into the uterine cavity. In 
those cases, you need Advanced Embryo 
Selection using EmbryoScope (Time-
lapse system), embryo biopsy, genetic 
testing (PGT-A, Preimplantation genetic 
testing for aneuploidy – abnormal num-
ber of chromosomes) to choose embryos 
without genetic pathologies for embryo 
transfer. The other reasons could be 
endometrial incompetence, hormonal di-
sorders, blood clotting disorders, female 
immune status…

iVF Riga specialists can help not only 
couples who cannot conceive a child 
on their own, but also families in which 
sick children have already been born. 
Our Centre for Reproductive Genetics 
carries out PGT-M (Preimplantation ge-

netic testing for monogenic/single gene 
diseases) for the families after genetic 
examination, in which the hereditary ge-
netic disorder is molecularly confirmed. 
If the cause of infertility is bad quality of 
reproductive cells, we recommend Donor 
programs of iVF Riga Reproductive tissue 
bank – the first official bank in the Baltic 
States: egg donation; sperm donation; 
embryo donation/adoption; donor sperm 
for single woman.

iVF Riga Clinic Medical Director and the 
leading reproductologist Dr. Violeta Fo-
dina always says: “There is always a way 
out of hopeless situations - you just have 
to believe and act!” 

Ytterligare information:
www.ivfriga.se,

e-post: lena.silkalna@ivfriga.eu,
telefon: +371 26591605

DIN LYCKA ÄR NÄRMARE DIG ÄN DU TROR!
– YOUR HAPPINESS IS CLOSER THAN YOU THINK!

FÖRETAGSPRESENTATION

Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp från Lilla Stork, 
ange rabattkoden SVD18.

Giltig t.o.m. 31 juli 2018.

INREDNING & LEK 
BARN & BABY

Vi finns på Facebook
och Instagram - följ oss!

L I L L Atork
Din personliga barnbutik på nätet

www.lillastork.se

Vet du vad du dricker?
En läckande brunn kan bidra till missfärgning, dålig 
lukt och innehålla sjukdomsframkallande bakterier. 
Var femte brunn i Sverige (enl. SGU) har otjänligt 
vatten - har du en av dessa?

Erbjudande!
Låt oss hjälpa dig få koll på kvaliteten!
Vi har satt ihop “Trygghetspaketet” som omfattar de 
analyser Livsmedelsverket rekommenderar att man ska 
analysera vart tredje år. 

Beställ innan 31/7 2018 med 10% rabatt.  
För borrad brunn rekommenderas tillägg av radonanalys.

Läs mer och beställ på www.brunnsvatten.se

10% rabatt på 
“Trygghetspaketet”   
Ange kampanjkod:  
FAMILJ2018

Tidigare hette vi

SYNLAB är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och  
teknisk kontroll) enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Ackrediteringen innebär att 
våra laboratorier följer laboratoriestandarden, är tekniskt kompetenta och 
har förmåga att generera tekniskt giltiga resultat. SYNLAB är även miljö- 
certifierat enligt SS-EN ISO 14001.

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025
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– Vi startade arbetet med att ta fram vårt 
byggmekano för fem år sedan och det har 
varit en spännande resa. Idag är produkten 
väl testad och godkänd och vi får väl passa 
på att skryta lite, vi har bara fått fantastisk 
god respons, barnen tycker att det är super-
kul, säger Jeff  Nilsson som skapat Eazymec.

Och han får medhåll från bland andra Eva 
Lunnbäck, arbetsledare på Förskolan Utelek 
i Linköping.

– Vi har precis börjat att introducera 
Eazymec på vår förskola och har redan sett 
att många delar ur förskolans läroplan inklu-
deras i arbete med produkten. Eazymec sti-
mulerar barnens kreativitet och fantasi. Den 
ger upphov till ett samarbete mellan bar-
nen, barnen samspelar och hjälps åt att hitta 
många olika lösningar för sina byggen. Bar-
nen samarbetar då de skruvar ihop delarna 
en skruvar inne och en utanför. De tränar 
sin fi nmotorik. Den ger även en grund för en 
fortsatt lek, säger hon.

Eazymec vänder sig i första hand till barn 
från 4 år och uppåt. Byggmekanot består av ett 
stort antal skivor i olika färger med unika lås 
som man mycket snabbt och enkelt kan skriva 
ihop med hjälp av medföljande skruv och mut-
ter. Det fi nns också blindskrift  på varje skiva.

– Det går fort att bygga större saker som 
barnen kan leka inuti, det är bara den egna 

fantasin som begränsar byggandet och hur 
man sen vill leka med det man byggt, säger 
Jeff  Nilsson.

Man skruvar ihop plattorna för hand, 
det behövs inga andra verktyg än skruven 
och muttern. 

– Har man trädgård så är det inga pro-
blem att lämna mekanot utomhus under den 
varmare delen av året. Om man till exempel 
har byggt en koja och inte vill ta ner den så 
klarar den att stå kvar, berättar Jeff  Nilsson 
och fortsätter:

– Vid gjorda tester vet vi även att både 
fl ickor och pojkar bygger och leker med det 
lika mycket vilket vi tycker är riktigt kul.

Tillsammans med Almi Företagspartner i 
Karlstad fick de hjälp med att undersöka 
om det fanns någon liknande produkt på 
marknaden.

– Glädjande nog så fi nns det inte det och 
vi kunde genast söka patent och idag har vi 
redan fått klart patentet i ett stort antal län-
der. Ett av de första länderna eft er Sverige 
var faktiskt USA följt av Kina året eft er och 
nu inväntar vi klartecken från bland annat 
Japan, Indien, EU, Norge och Schweiz, säger 
Jeff  Nilsson.

Eazymec tillverkas av ett företag i Små-
land där som också packar, lagrar och dist-
ribuerar byggmekanot.

FÖRETAGSPRESENTATION

NYTT BYGGMEKANO SÄTTER 
FANTASIN I RÖRELSE

Dockteater, stall, garage 
eller varför inte bygga 

en liten kiosk. Eazymec 
är ett helt nytt patenterat 

och svensktillverkat 
byggmekano som 

stimulerar fantasin och lär 
barn att skruva, konstruera 

och bygga på ett lättsamt 
och roligt sätt.

Text: Redaktionen

MISSA INTE
vårt sommarerbjudande

SOMMARERBJUDANDE 
Svenska Dagbladets läsare erbjuds 800 
kr rabatt på EAZYMEC GRUNDPAKET!
Du betalar endast 1 675 kr inkl. 
frakt (ordinarie 2 475 kr) när du 
uppger rabattkoden DAGBLADET vid 
beställning på www.eazymec.se
Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti.

Innehåll EAZYMEC GRUNDPAKET:
60 st. skivor 5 olika färger,
60 st. lås i 5 olika varianter, 
250 st. skruv och mutter 
samt massor av kreativa och 
roliga byggtimmar.
Uppge kod ”Dagbladet 2018” 
vid beställning på vår web-shop 
www.eazymec.se
Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti.

EAZYMEC är tillverkat i livsmedelsgodkända 
plasterna ABS och polypropen (PP). EAZYMEC 
uppfyller leksaksdirektivet (2009/48/EG), Toy 
Saftey EN71, FDA (Food & Drug Administration 
i USA) och tål maskindisk (65 C).
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Villervallas grundare Hanna Håkansson tog 
saken i egna händer. Hon hittade inga uni-
sexa plagg på marknaden, hon blev trött på 
tjej- och killavdelningarnas könsstereotypa 
indelningar och ville se ett annat utbud. 

Ur den tanken tillkom Villervalla, att låta 
barn få vara barn i härliga färger utan att fast-
na i könsroller. Den första kollektionen kom 
år 2005. Villervallas plagg är färgglada, sköna 
att leka i och alla är designade för att kunna 
mixas och matchas över hela sortimentet. 

I de tio konceptbutikerna, varav nio är 
vanliga butiker och en är en outlet, fi nns inga 
tjej- och killavdelningar och även om märket 
säljer klänningar och kjolar, skall även de gå 
att kombinera med andra plagg ur sortimen-
tet. Utöver märkets egna butiker, har de ett 
stort antal återförsäljare över hela landet samt 
ytterligare 150 i femton olika länder i världen. 

Villervallas populära kläder är skapade för 
att hålla mellan generationer. Från barn ett 
till barn tre. Klädernas kvalitet är central och 
de är gjorda för att hålla sig färgglada och 
fräscha genom otaliga tvättar. Givetvis är de 
Oeko-tex certifi erade, mestadels skapade i 
ekologisk bomull och alltid i gift fria material. 

– Kundernas reaktioner är alltid 
otroligt positiva. För dem upplevs det som 
befriande att slippa den ständiga pojk- 
och fl ickindelningen och de uppskattar 

att våra kläder är så färgglada. Oft a är det 
svårt att hitta neutrala men färgglada plagg 
och det ville jag ändra på, förklarar Hanna 
Håkansson. 

I vårens och sommarens kollektion har de 
satsat på lite mjukare färger och fl er mönster 
och märker att de nått  en större målgrupp. 
För att nå ut har krut även lagts på den digi-
tala marknadsföringen och att ha ett uppda-

terat Instagramfl öde samt att annonsera via 
sociala medier. 

Grundaren Hanna Håkansson har en 
bakgrund som socionom och sadlade om för 
att starta en barnbutik. Så att göra något för 
omvärlden har alltid legat henne varmt om 
hjärtat. Företaget skänker med jämna mellan-
rum pengar samt kläder till barnhem i bland 
annat Kenya, Ghana, Brasilien samt Litauen.

FÖRETAGSPRESENTATION

FÄRGSPRAKANDE KLÄDER
SOM INKLUDERAR

I Villervallas värld 
skall barn få vara barn. 
I färgsprakande kläder 

av hållbart material, 
får föräldrar möjlighet 

att låta fantasin och 
glädjen inspirera i 

valet av kläder, som 
har som mål att vara 

inkluderande och 
inspirerande.

Text: Redaktionen

Skanna QR-koden 
med din Swishapp 
och ge ditt bidrag!

Swisha till: 9004805 skriv: Punkt PlusGiro: 900480-5 skriv: Punkt

med din Swishapp 
och ge ditt bidrag!och ge ditt bidrag!

HJÄLP OSS GE 
FLER BARN GLADA 
SOMMARMINNEN  

Vi är mitt inne i den svenska sommaren och ändå det finns så många 
barn som riskerar att inte få uppleva ett riktigt sommarlov. Därför 
ordnar vi dagkollon och sommaraktiviteter där barn får vara barn 

i en trygg miljö. Men hjälp kostar pengar, så hjälp oss sätta 
punkt för utsattheten. Ge en gåva idag.
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För nästan fem år sedan sa Åsa Lindam upp 
sig från sitt arbete för att börja jobba tillsam-
mans med sin make i familjens företag. Då 
utformade och tillverkade hon företagsskyl-
tar i en mängd material så som akryl, ply-
wood och olika metaller. 

Inspirerad av alla material och vad man 
kunde tillverka i industrimaskinerna, börja-
de Åsa designa skyltar och inredningsdetal-
jer till det egna hemmet. Vänner och bekan-
ta gillade vad de såg och idén om en webb-
utik började gro. Hon investerade i en egen 
lasermaskin, en webshopsplattform och sat-
te igång. Nu nästan tre år senare, eft er myck-
et hårt arbete, har hon en välbesökt webb-
utik där både privatpersoner och återförsäl-
jare handlar. 

Sweet Signs formgivning är lättillgänglig 
och enkel. Hennes produkter består av egen-
designade former och fi gurer som ska vara 
enkla att tycka om, använda och ge bort i pre-
sent. Alla produkterna tillverkas på beställ-
ning. För att underlätta lite extra för sina 
kunder skickas i princip alla produkterna i 
platta kartonger för en smidig leverans direkt 
hem i brevlådan.

Eft ersom Sweet Signs är ett litet familjefö-
retag är det viktigt att kunderna är och förblir 
nöjda, både under och eft er sina inköp. 

– Så även fast företaget växer och vi ibland 
behöver ta in extra hjälp från andra lokala 
företag, kommer själva produktionen och 
kundservicen alltid att stanna inom Sweet 
Signs väggar, säger Åsa bestämt.

Hon vill ha nöjda kunder och gillar att 

ha en nära kontakt med dem. Det gör också 
att hon ständigt kan utveckla produktsorti-
mentet. I år satsar hon stenhårt på att förfi -
na webbutiken och i oktober kommer Sweet 
Signs webbutik att lanseras i Finland.

– Eft ersom många av våra kunder är 
småbarnsföräldrar använder vi bara vatten-
lösliga produkter och vi är mycket noga med 
materialvalen till vårt barnrumssortiment, 
förklarar hon.

Rara dekorationer och personliga skyltar 
till hela familjen, precis som det står på Sweet 
Signs hemsida.

FÖRETAGSPRESENTATION

SÖT & SVENSKTILLVERKAD INREDNING
Sweet Signs & Design 

erbjuder, precis som 
namnet säger, söta skyltar 

och design. Varje skylt 
tillverkas efter kundens 

önskemål vilket ger unika 
och personliga produkter. 

Hållbar design, kvalitet 
och en nära kontakt 

med kunderna är särskilt 
viktigt för Åsa Lindam som 

grundade varumärket.

Åsa Lindam

Text: Redaktionen

Sommarerbjudanden
från oss till dig

SWEETSIGNS.SE/SVD

Kontakta din närmaste 
babyfackhandel för mer information.

Distribueras av

-En mångsidig sovplats som  kan användas 
som insats i spjälsäng, resebädd, vid 

samsovning och maglägesträning
-Designad i Sverige och tillverkad i Europa
-Tillverkad i Oeko-Tex Standard 100 Class 

1-certifierade material med bra 
andningsförmåga (enligt standard BS4578)

-Utbytbart och tvättbart överdrag



WHEN TRADIT ION MEETS SCIENCE
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1. Följande hälsopåståenden är registrerade hos EFSA: KSM66 (fullspektrumextrakt av Ashwagandha) bidrar till ökad stresstålighet, fysisk och mental kapacitet, känslomässig balans, 
lättare insomning, avslappning, återhämtning och ork. Dessutom stödjer Ashwagandha mannens sexuella funktion och kvinnans reproduktiva organ samt bidrar till energi, uthål-
lighet och ökad muskelmassa vid träning. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Det är viktigt med en varierad och mångsidig kost samt hälsosam livsstil.

DET ÄR VISAT I 18 DUBBELBLINDA, KLINISKA STUDIER.
(Varav 11 är publicerade. Resten publiceras under 2018/19.)

Förklaringen är att KSM66® ökar 
kroppens motståndskraft mot 
stress. Kroppen kan vila och 

återhämtningen börjar. 

Det märks på humör, tålamod och 
ork. En härlig känsla… harmoni.

KSM66® är ett ekologiskt fullspek-
trumextrakt av Ashwagandha. 

Tillverkat enligt Ayurvedisk tradition 
och använt i årtusenden för att ge 
styrka, balans och energi. 

KSM66 säljs av utbildad personal i alla 

Life- och Hälsokraftbutiker. Kan även 

beställas fraktfritt från lifebutiken.se och 

halsokraft.se

När stressen gör oss oroliga, 
trötta och stör vår sömn…
…vänder KSM66® utvecklingen1. Kraften och lugnet kommer tillbaka.

Sveriges 
snabbast växande 

hälsoprodukt !

STUDIER & INFORMATION:
 WWW.KSM66.SE 

120 KAPSLAR
(RÄCKER 2 MÅNADER)

CA. PRIS 219:- 
(3.65:- PER DAG)

•  ÖKAD STRESSTÅLIGHET

•  FYSISK & MENTAL KAPACITET

•  ÅTERHÄMTNING & ORK

•  LÄTTARE INSOMNING

•  KÄNSLOMÄSSIG BALANS 

•  SEXUELL LUST & FUNKTION 

•  ÖKAD MUSKELMASSA 
  VID TRÄNING 

KLINISKA STUDIER 
VISAR ATT KSM66® 
BIDRAR TILL:

VÄRLDENS MEST CERTIFIERADE VÄXTEXTRAKT

PRINSEN AV AYURVEDA

THE WORLD´S BEST 
ASHWAGANDHA

KLINISKT DOKUMENTERAD & EKOLOGISKT ODLAD
 

5.KSM66_ANNONS_SVENSKA DAGBLADET_248X372.indd   1 2018-06-14   09:48
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Min åtta-årige son fuskar i Monopol, bör jag säga 
till? Vad gör jag när tre-åringen blir tokarg om jag 
säger nej till fler godisbitar? Min femåring vill säl-
lan gå hem från förskolan när jag hämtar.  Är det 
okej att gå hem en vända och sedan komma till-
baka och fråga på nytt?

Alltsedan den första säsongen av ”Supernanny 
Sverige” har villrådiga småbarnsföräldrar adres-
serat mig för lösningar på situationer som stoppar 
upp deras vardag och fyller den med konflikter. De 
sätter sitt hopp till mig och det är hedrande. 
Med detta sagt är det ändå något i frågornas ka-
raktär som söker mig. Det är inte det att jag inte 
förstår; vi kan alla känna igen hur pucklar i det lilla 
livet effektivt saboterar ett glimrande morgonhu-
mör eller raserar det perfekta dagsupplägget. Nej, 
det är vankelmodet och själva tvekan inför att alls 
agera i föräldrarollen som skaver. 

Många roller som historiskt sett kännetecknats av 
makt och befogenhet, har sedan sextiotalet och 
framåt genomgått en häftig demokratisering. Rela-
tioner, i vilka den ena bar all auktoritet och den andra 
var totalt underordnad, har jämnats ut; bäst illustre-
ras detta genom att ställa 1940-talets präst, lärare, 
förälder i kontrast till dagens. Det är olika världar. På 
det hela taget en nödvändig förskjutning som tving-
ade osund maktutövning och krav på underdånighet 
till vägs ände. Men frågan är om inte barnet, trots 
goda avsikter, ändå åkte ut med badvattnet. Väldigt 
lite är vunnet om vi i utväxling fick ett gäng hand-
fallna jeppar som inte vågar vara vuxna. 

Tänk efter. Du vill göra ditt barn kapabelt och 
självständigt; knatten ska klara sig hjälpligt när du 
inte är där, utan att hamna i klammeri med precis 
allt och alla runt omkring.  Det är en på alla sätt 
vettig strävan. Men den fordrar att du gör bruk av 
ditt förstånd och din erfarenhet och agerar tydlig 
vägvisare. Inte att du slår ut med händerna, stäl-
ler dig jämte barnet och väntar på att den lille ska 
peka i vilken riktning du ska gå. Gör dig inte min-
dre än vad du är.

Det är du som avgör hur många bitar godis som 
är rimligt för den lillas mage, och det är du som 
säger att nu är det dags att gå hem och sedan står 
du fast vid det. Fundera på hur du ger de bästa 
förutsättningarna för förskollärarna att härbärgera 
din viljestarka avkomma när du inte är där.  Carte 
blanche gagnar inte någon, särskilt inte ett barn.  
Tänk efter igen: gillar du alls människor som fuskar 
i Monopol? Nej, trodde inte det. Låt då inte heller 
din son vänja sig vid att regler inte gäller honom.

Anna-Karin Wyndhamn
fil. dr. i pedagogiskt arbete

"Gör dig icke mindre än du är

KOLUMN  

Relationens olika faser
När man är förälskad brukar det mesta i rela-
tionen vara ganska enkelt. Men eft er föräls-
kelsen börjar en annan fas. Man kan börja 
känna irritation över egenskaper som man i 
början av relationen tyckte var härliga. Käns-
lorna kan svalna eft er förälskelsens hormon-
stormar. Här kan det uppstå kris om man 
inte är medveten om att den här perioden är 
naturlig och att man kan ta sig igenom den 
och få ett fördjupat förhållande. En annan fas 
tar vid när man bildar familj och skaff ar barn. 
Livet med små och stora barn är en speciell 
tid i våra liv. Vi fylls av glädje över våra barn 
men de tar också mycket tid, kraft  och ener-
gi. Vi kan uppleva att det är svårt att få rum 
också med den vuxna parrelationen. Risken 
är då att konfl ikter uppstår eller att man kän-
ner en saknad av närhet och kärlek. 

Många separationer
Varje år separerar föräldrar till tusentals 
barn. Separation är ibland nödvändigt. Men 
ganska oft a separerar man – inte för att man 
inte älskar varandra – utan för att man inte 
vet hur man ska hantera de svårigheter som 
naturligt uppstår i relationen. Man vet oft ast 
inte ens hur man ska ta hand om kärleken. 

Idag fi nns hjälp att få 
Parterapi och familjerådgivning har blivit 
allt vanligare. På tv visas både program med 
verkliga exempel på parterapi och serier som 
visar fi ktiva scener. I dag är det inte konstigt 
att ha gått i parterapi någon gång i sitt liv. 

Ta hand om problemen i tid
-Jag är glad över att se att fl er par kommer 
tidigare i sina relationer innan problemen 
vuxit och blivit alltför stora. Idag träff ar jag 
också unga par som inför gift ermål eller sam-
boskap kommer för att förebygga problem. 
Då går man några gånger i något som kall-
las för parbesiktning för att undvika poten-
tiella framtida fallgropar. Man får också lära 
sig hur man underhåller kärleken långsiktigt.  

Om separationen är ett faktum
Ibland kommer dock par där den ena par-
ten redan känslomässigt lämnat relationen 
och vill separera. Då vaknar den andra upp 
och vill gå i parterapi. Kanske har den ena 

parten känt en brist en längre tid och för-
sökt att påkalla uppmärksamhet kring det. 
Men av olika anledningar har det inte fång-
ats upp. Det är förståeligt att det kan kännas 
svårt att hinna med att prioritera sin relation. 
Men det kan vara till ett högt pris. I partera-
pin kan man i de fallen arbeta med att göra 
separationen så bra som möjligt.

Finns viljan är det aldrig för sent
-Jag vill verkligen understryka att om båda 
parter vill stanna i sitt förhållande, oavsett 
hur långt det har gått, så är det aldrig för sent 
att lära sig hur man löser konfl ikter och han-
terar svårigheter som uppstår. Det är ock-
så möjligt att lära sig hur man stärker och 
utvecklar kärleken och det som är positivt i 
relationen. I parterapin får man oft a ett nytt 
utifrånperspektiv som skapar en ny förståelse 
för vad som faktiskt utspelar sig i relationen. 

Det handlar inte om skuld
Många gånger fi nns det en rädsla för att bli 
dömd i parterapin. Man är rädd för att det 
fi nns ett rätt och ett fel och att endera parten 
skulle vara skyldig. 

- För mig är alltid målet att båda ska bli 
mer förståeliga för varandra. Jag ser det som 
en utmaning att få visa att jag inte tar sida för 
den ena eller den andra. Och det glädjer mig 
alltid när båda parter går iväg tillsammans 
nöjda eft er ett parsamtal.

FÖRETAGSPRESENTATION

TA HAND OM
DITT FÖRHÅLLANDE I TID

De fl esta får någon gång i livet problem i sin 
relation. Det är alltid möjligt att rädda förhållandet 

om viljan fi nns att utvecklas tillsammans med sin 
partner.  Se bara till att gå i väg i tid och få hjälp innan 
känslorna dränerats för mycket och viljan inte längre 
fi nns där. Det säger Anna Lindgren, parterapeut med 

mottagning i centrala Stockholm.

Anna Lindgren

KONTAKT:
www.annalindgren.se 
info@annalindgren.se
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Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

RSMH har 7000 medlemmar i mer än 100 lokalföreningar över hela landet.

• Ger stöd och gemenskap. 

• Driver intressepolitik. 

• Sprider kunskap. Beställ 
utbildning av oss.

•  Ger ut Revansch! – en tidning 
om psykisk ohälsa. Prenumerera 
på Revansch. 

• Genomför brukarstyrd 
brukarrevision. Beställ 
brukarrevision av oss.

• Driver flera utvecklingsprojekt, 
bland annat ESF och med medel 
från Arvsfonden.

”Gemenskap ger kamratstöd” är ett treårigt projekt där RSMH och Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF 
samarbetar. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi utgår från kamratstödsmodellen som vi utvecklar för 
ensamkommandes behov och förutsättningar.

Om ni är intresserade av våra projekt eller RSMH:s verksamhet går det bra att kontakta oss på 08-12 00 80 40 
eller på E:post rsmh@rsmh.se Titta in på vår hemsida på www.rsmh.se
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– Barn älskar att bygga, de älskar bokstäver 
och de älskar magnetism. Min produkt är 
lekfull och får barnen att vilja upptäcka bok-
stäverna. De kan börja bygga ett I och sedan 
bygga på och skapa både P och B. De har kul 
med den här produkten och märker inte att 
de lär sig alfabetet på samma gång.

Clickos byggsats får alfabetet att bli enkelt. 
Istället för 29 konstiga krumelurer kan barn 
ta alfabetet till sig genom att inse att det fak-
tiskt egentligen bara är fem enkla former som 
genom att kombineras på olika sätt skapar 
ljud och ord. 

Idén till företaget föddes då Hanna Malm-
ström under föräldraledigheten med sitt 
andra barn stod mitt i renoveringen av sitt 
hus. Överallt låg bråte och verktyg och älds-
ta sonen som då var runt två år hittade tum-
stockar som han började forma till olika bok-
stäver. Hon insåg då att formerna han kun-
de skapa var fantasieggande för honom och 
gjorde att han enkelt lekte sig fram till bok-
stäverna. Hon började experimentera för att 
ta fram en bättre konstruktion.

Under början av 2017 lanserade hon sin för-
sta produkt och det dröjde inte många måna-
der innan hon sa upp sig från sitt jobb som sup-
portchef. Nu har hon snart arbetat heltid med 
att marknadsföra Clicko i ett helt år. 

– Jag märkte direkt att eft erfrågan var stor 
och ju mer vi syns, desto fl er förfrågningar 
får vi. Idag säljs Clickos byggsats och andra 
produkter till såväl privatpersoner, som för-
skolor, skolor och många andra verksamheter 
som möter barn på något sätt. 

Responsen Clicko har fått har varit otro-
ligt positiv. Såväl yrkespersoner som föräld-
rar uppskattar den men det är framförallt när 
barn visar att de gillar Clickos byggsats som 
Hanna Malmström blir glad. 

Idag fi nns byggsatsen i olika storlekar 
beroende på kund med tillhörande ordlekar 
och planscher till. Hon har massor av idéer 
och kommer att fortsätta utveckla ännu fl er 
produkter för att stimulera barns lust att läsa 
genom lek och pur upptäckarglädje. 

För mer information om produkten besök 
www.clicko.se

FÖRETAGSPRESENTATION

BYGG ALFABETET MED FEM FORMER
Att förlora sig i 

böckernas värld är något 
av det bästa Hanna 

Malmström vet. Så det 
är inte bara en slump att 

hon utvecklat en produkt 
som skall hjälpa barn att 

på ett lekfullt sätt lära 
sig bokstäver och att 

läsa. Clickos magnetiska 
byggsats i trä består av 
fem olika former i elva 
delar som kombineras 

på olika sätt för att 
tillsammans kunna skapa 
alla bokstäver i alfabetet.

Text: Redaktionen

[en aktivitet som utförs för nöjes skull] 

... och den viktigaste uppgiften 

ditt barn har! 

Gör leken roligare med noga 

utvalda leksaker. 

Välkommen!

lek
fraktfritt* med koden dagbladet

* gäller fram till den 15:de juli 2018, ej i samband med andra offerter.

Forskningen visar att mikrovågsstrålning från mobil telefoner, WiFi och trådlöst 
uppkopplade datorer ökar risken för symtom på psykisk ohälsa såsom huvud-
värk, sömnsvårig heter, onormal trötthet och depression samt kan orsaka cancer. 
Mikrovågs strålningen är klassad som ”möjligen cancer fram kallande” av IARC. 
236 forskare begär att allmänheten informeras om riskerna och skyddas bättre.

WiFi och trådlösa datorer har  
installerats i stor om fattning 
i skolan och för skolan.
Samtidigt har den psykiska ohälsan ökat bland 
barn och ungdomar.

www.stralskyddsstiftelsen.se

Vågbrytaren, riksföreningen mot  
hälsovådlig elektromagnetisk strålning

sh
u
tt
er
st
o
ck
.c
o
m
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Eggmans värld är rolig, full av bus och 
humor. Han är en rebell, fast på ett roligt sätt! 
Allt eft ersom Eggmans värld blev större, väx-
te också behovet av ett eget litet universum 
fram. På så sätt tillkom Eggmania och idag 
är Eggmania ett koncept fullt av roliga, spän-
nande och kreativa produkter för barn från 
fyra år som inte bara vill ha funktion, utan 
även lek och skapande. 

I Eggmanias webbutik fi nns en rad spän-
nande produkter där eggisarna inbjuder till 
kreativitet och skapande. Eggisarna är färg-
glada byggdelar i silikon som kan användas 
för att rita och skapa mönster direkt på en 
ryggsäck, ett pennfodral, ett iPadfodral eller 
till exempel på en eggpad, en platta gjord för 
att just fästa eggisar på.   

Eggmanias produkter är inte bara en 
ryggsäck, utan ryggsäck och leksak i ett och 
populära att ha med på en resa.

Per Sandwall, Eggmanias agent i Norden, 
fastnade snabbt för produkterna. 

– Jag såg att Eggmanias produkter var 
kvalitativa och kreativa. De är vattenavvi-
sande och gjorda för att hålla och de stimu-
lerar verkligen barns skapandelust. Många 
är föräldrarna som har tackat oss efter en 
lång resa då deras barn oavbrutet har lekt 
med eggisarna på sin ryggsäck eller sitt 
iPadfodral. 

Eggmanias produkter har snabbt bli-
vit populära och Per Sandwalls vision är 
att inom få år fi nnas över hela Norden, där 
Eggmanias produkter vill vara en självklar 
syn på varje skolgård eller förskola. Precis 
som när barn bytte spelkulor, kan de byta 
färgglada eggisar med varandra för att ska-
pa mönster, bilder eller text på sin skolväska 
eller sitt pennfodral.
Idag fi nns Eggmanias sortiment bland 
annat i utvalda leksaksbutiker, bokhandeln, 
på färjan Stena Saga eller i souvenir- och 
museebutiker. För ett brett utbud eller för att 
bli återförsäljare, besök www.eggmania.se.

FÖRETAGSPRESENTATION

FUNKTION OCH SKAPANDE I ETT
Eggman föddes i 

Frankrike redan 1996. 
Med sitt stora gula leende 

blev han snabbt populär 
hos en hel generation 

skolbarn. Han var busig, 
rolig och full av upptåg. 
Nu har varumärket bytt 

namn till Eggmania för att 
omfatta hela den värld 
som Eggman befi nner 

sig i och äntligen har han 
kommit till Sverige!

Text: Redaktionen

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD. 
STÖD LOVE AND HOPES VIKTIGA ARBETE 

MOT BARNSEXHANDELN I ASIEN.

WWW.LOVEANDHOPE.ORG

Jag vill vara en 
rOst fOr de som 
inte har nAgon

.. ..
o

rost for de.indd   1 2018-06-08   14:51:15
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SNART ÄR DET
ÖVER & JAG SKA 
FÅ VÄRLDENS 
FINASTE PRESENT

Margaux Dietz var glad under hela förlossningen

Hur ser din vardag ut idag?
– Det är verkligen jätteolika i princip var-
je dag! En dag kan jag spela in en samar-
betsvlogg och en annan vara på två möten, 
podda och planera kommande samarbe-
ten. Det är varierande men superkul! Sen 
har ju Arnold börjat på förskolan, så nu 
ingår hämtningar också i min vardagsru-
tin, säger Margaux.

Berätta gärna om dina tankar under gravi-
diteten kring förlossningen och hur du kän-
ner kring den så här i eft erhand.

– Jag är en av dem som inte gillade att 
vara gravid och för mig känns det väldigt 
viktigt att prata om. Det behöver inte vara 
det mest fantastiska som fi nns och det är 
okej att känna så. Det låter kanske konstigt 
men jag var så otroligt glad under hela för-
lossningen. Snart är det över och jag ska få 
världens fi naste present. Det var värt det 
alla dagar i veckan och jag hoppas att jag 
får uppleva det igen.

Du har bland annat startat Preggogrup-
pen, berätta mer.
– Jag startade Preggogruppen när jag var 
gravid. Jag kände inte att det fanns så många 
forum där man kunde ställa frågor om gravi-
ditet. Man vill ju veta så mycket och det är så 
spännande att höra om andras erfarenheter. 
Sen är det skönt att kunna bolla saker med 
andra kvinnor i samma situation.

Hur ser du på ditt jobb 
som bloggare & infl uencer?
– Jag älskar mitt jobb! Det är kanske inte 
ett klassiskt nio till fem jobb men det pas-
sar mig perfekt! Jag är glad över att yrket 
"Infl uencer" accepteras mer och mer som 
yrke och att folk börjar ta oss alltmer på 
allvar. Vi är ju som vilket stort företag som 
helst som producerar innehåll och hjälper 
andra företag att nå ut till en önskad mål-
grupp. När jag var liten hade jag aldrig kun-
nat drömma om att jag skulle jobba med 
det jag gör, hade jag vetat det hade jag nog 
varit ännu mer peppad på framtiden.

Var hittar du din inspiration?
– Jag får mina bästa idéer när jag ska sova. 
Jag kan ligga och fundera och komma på så 

mycket roligt jag vill göra. Då är det bara att 
skriva ner det så jag kommer ihåg det när jag 
vaknar. Jag älskar att kolla på Youtube och 
Instagram och där hittar jag mycket inspira-
tion både när det kommer till allt från klä-
der till olika format till i mina olika kanaler.

Vad händer härnäst i ditt liv?
– Jag har precis gått ut med att jag ska göra 

en livesänd valvaka på min Youtubekanal. 
Det är höstens stora projekt och jag är så 
taggad! Men först är det dags för lite välbe-
hövlig semester och jag och Arnold kommer 
åka till Bretagne i Frankrike och yoga i en 
vecka. Vi får se hur avslappnade det blir med 
en kille på drygt 1 år… men det ska bli jät-
teroligt! Sen kommer jag och Jacob har fyra 
dagar barnfri semester tillsammans på fran-

ska rivieran. Det känns perfekt, jag tror att 
man behöver komma iväg som par ibland 
och bara umgås med varandra, äta middag i 
lugn och ro och hinna prata till punkt.

Fotograf: Hannah Hedin
    Styling: Louise Zetterström

    Hår och makeup: Nathalie Berzelius
    Bilderna är tagna för tidningen mama.

Margaux Dietz slog 
igenom rejält med sin 
förlossningsvlogg, på 
Guldtubengalan vann 
hon i år det prestigefyllda 
priset "Årets Profi l" och 
hon imponerade stort i 
Let's Dance.

FAKTA:
Namn: Margaux Dietz
Ålder: 27 år
Familj: Sambon Jacob och 
sonen Arnold, drygt 1 år.
Bor: Vasastan i Stockholm
Aktuell: Med en livesänd valvaka 
på Youtube
Följ: margaux.elle.se, @margauxdietz 
och Margaux Dietz på Youtube.
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– Filmen har ju fått värsta genomslaget vil-
ket är så otroligt bra. Den här typen av fi lm 
har verkligen saknats, säger Kristina Müller, 
BB Stockholm Family City’s chefb arnmorska 
och Margaux barnmorska och stöd under 
hela graviditeten.

Det är många som är oroliga för att föda 
barn och Margaux fi lm visar de positiva 
sidorna när man föder barn, att det inte bara 
handlar om smärta.

– Hon hade ingen plan för hur hon skulle 

föda sitt barn utan den växte fram under gra-
viditeten och genom sina inlägg delade hon 
med sig av sina funderingar. Jag tror att den 
vlogg hon gjorde eft er att hon varit hos mig 
och tagit blodprov sågs av över 55 000 perso-
ner. Jag föreställer mig att det är många som 
känner igen sig, rädsla för sprutor och alla 
andra funderingar som man har när man är 
gravid, säger Kristina.

Följarna blev allt fl er på både Instagram, 
Facebook och när fi lmen sen kom så fi ck den 
ett otroligt genomslag.

– Filmen visar på alla de olika alterna-
tiv som fi nns när man ska föda. Att bada till 
exempel under förlossningen är ett bra sätt 
att få smärtlindring. Och hon visar att man 
inte måste ligga i en säng under förlossning-
en. Istället rör hon på sig och tar hjälp av lust-
gas runt om i rummet. Den upprätta positio-
nen gör att barnet lättare glider ner. Vi får 
också se hur Margaux tar hjälp av att sitta på 
en pilatesboll och hur hon dansar i förloss-
ningsrummet. Hon har lyckats få med oli-
ka moment och saker man kan göra för att 
underlätta att föda. Och det fi nns så mycket 
glädje, den tror jag nästan är det viktigaste, 
att vi får se att det är positivt att föda barn, 
säger Kristina.

Många som föder barn idag är vana vid att 
se bilder och fi lmer, det visuella har blivit allt 
viktigare, menar Kristina, inte minst som det 
är många som är oroliga för allt möjligt kring 
sin graviditet och förlossning.

– Vi rekommenderar de som går kurs hos 
oss att se fi lmen. Vi är alla olika, en del har 
mer i bagaget än andra och ibland kan det 
vara så att rädslan tar överhand och med det 
udden av glädjen med att vara gravid. Det 
fi nns ju plats för både tårar och skratt.

Sverige är ett föregångsland när det gäller 
förlossningsvård. 

– Det fi nns en stor medvetenhet här, vi är 

pålästa och har tillgång till mycket informa-
tion vilket innebär att kvinnor har stor möj-
lighet att påverka vården. Betydligt större än 
på många andra håll i världen där fokus oft a 
ligger på enbart det medicinska. Men det är 
långt ifrån bara en fråga om medicin att föda 
barn. Det är en emotionell fas i livet att bli 
mamma och pappa, säger Kristina. 

Hon påpekar också att det vi får se i fi l-
men är en frisk kvinna och en välmående 
unge som kommer ut.

– Ibland kan det se ut på annat sätt men 
de allra fl esta har en normal graviditet och 
förlossning därför fi nns det anledning att 
också lyft a fram de positiva tankarna kring 
att föda barn. Mycket handlar om hur man 
förbereder sig, vi är alla olika och vi uppfattar 
smärta på olika sätt och för oss som arbetar 
med förlossningsvård handlar det om att vara 
lyhörda. Det fi nns säkert platser där man 
fortfarande ligger ner och föder barn, men vi 
vill ligga i framkant och vara öppna för vad 
som fungerar, avslutar Kristina.

FÖRETAGSPRESENTATION

"FILMEN VISAR ALLA DE POSITIVA 
SIDORNA MED ATT FÖDA BARN"

Hennes 18 minuter långa förlossningsfi lm har 
idag setts av över en miljon personer. Bloggaren, 
infl uencern och Youtubern Margaux Dietz fi ck sitt 

stora genombrott förra året när när hon lät oss följa 
med hela vägen från det att vattnet gick på 7-eleven 

på morgonen tills att Arnold föddes sent på natten.

Text: Redaktionen

Förlossningsvården
på BB Stockholm

På vår förlossningsavdelning föds 
nästan 4 000 barn varje år. Att 
föda barn är trots det stora är en 
unik händelse i människors liv. Alla 
förlossningar är inte lika. Vi vill att du 
ska känna dig välkommen och trygg 
när det är dags att föda barn oavsett 
vem du är. Därför är vården hos oss 
utformad för att ta tillvara dina egna 
erfarenheter och önskemål. Vi tar emot 
alla gravida både de som behöver vård 
på sjukhus under graviditeten och när 
det blir dags att föda barn.
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Den yogainspirerade klädkollektionen tog 
Mona Caroline fram eft ersom hon saknade 
bra baskläder i god kvalitet.

– Ett annat problem var att om jag hitta-
de ett plagg jag tyckte om och jag ville köpa 
ett till, ja då fanns det inte längre. Istället 
hade nya kollektioner ersatt den gamla. Så 
jag bestämde mig för att ta fram en kollek-
tion med bra plagg som håller över tid, både 
vad gäller trender och kvalitet, berättar Mona 
Caroline, och fortsätter:

– Det är viktigt att kläderna känns riktigt 
sköna och bekväma. Med det så känner man 
sig också vacker i det man har på sig. Och 
ännu viktigare man vill använda plagget. 

Kläderna är i GOTS certifi erad ekologisk 
bomull, en textilstandard för organiskt mate-
rial med högsta krav på både miljö och soci-
al hänsyn.

– Jag valde den bomull som jag såg som 
bäst på marknaden. Dels är det viktigt att 
det man har på sig närmast kroppen är gift -
fritt och lika viktigt är det att de som produ-
cerar materialet får vettigt betalt och har bra 
arbetsvillkor, säger Mona Caroline.

I Jacobs Butik hittar du också honung som 
kommer från deras egen bigård, handgjord 
keramik, fi n choklad från RAW, ekologiska två-
lar, schampo och naturliga klädvårdsprodukter.

– Jag har många strängar på min lyra. I 

grunden är jag utbildad civilingenjör och 
arbetade som det i 20 år samtidigt som jag 
kände att jag fi ck allt mindre spelrum för 
min kreativa ådra. Jag började testa olika idé-
er och det ena har liksom fött det andra, det 
kanske kan tyckas lite brokigt men det är väl 
sådan jag är. Nånstans kommer man till en 
punkt där man måste gå sin egen väg, säger 
Mona Caroline.

Och det har hon gjort, förutom arbetet 
med klädesdesign, keramiken och biodling-
en så har hon också utbildat sig till yogain-
struktör.

– Jag erbjuder företag klasser i yoga. Vill 
man få ut det bästa av sina medarbetare kan 
yoga vara en riktigt bra väg att gå. Med den 
så får man extremt fokus vilket gör att du kan 
arbeta så mycket eff ektivare.

Det var med keramiken som med kläder-
na. Mona Caroline tycker om att skapa och 
ibland så behöver man nåt till hemmet och 
då kanske man kan göra det själv. På samma 
sätt blev det med biodlingen. Det startade 
med en kurs för tre år sedan.

– Idag är vi en småskalig honungsprodu-
cent och vi gör alla steg för hand för att bibe-
hålla honungens egenskaper på bästa sätt. 
Den ska röras två gånger dagligen och det tar 
normalt mellan en till ett par veckor för den 
att mogna. På det sättet så bevarar vi varje 

skörd. Ingen honungsskörd är den andre lik, 
utan varje skörd har sin unika fl ora och nek-
tar. Man kan nästan känna varje blomster. 
Det är något meditativt att låta sig styras av 
naturen. Och med våra biodlingar så har jag 
också börjat uppskatta det som jag tidigare 
såg som ogräs, maskrosor till exempel som är 
en jättebra källa för bina. Som biodlare är det 
helt okej att vara lite lat i trädgården, säger 
Mona Caroline.

Du hittar hennes kollektioner i hennes 
webbutik: jacobsbutik.se och har du vägarna 
förbi Skurup i Skåne så passa på att titta in i 
hennes gårdsbutik.

FÖRETAGSPRESENTATION

NATURLIGA & HÅLLBARA 
KOLLEKTIONER

Det ska vara 
så naturligt och 

hållbart som möjligt, 
från hönorna och 

biodlingen på gården 
till vår noga utvalda 

klädkollektion. Så 
beskriver Mona 

Caroline Jacobs 
verksamheten i 

Jacobs Butik.

Text: Redaktionen
MISSA INTE!

Köp 3 betala för 2

Köp 3 plagg och betala för 
2. Plagget med lägst pris 
får du på köpet. Gäller så 
långt lagret räcker.
Använd koden är: SvD3for2

Erbjudandet gäller t.o.m 
den 11 augusti
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– Frill är krämig som glass och fi nns i 
glassfrysen, men består bara av frukt, bär och 
grönsaker, säger Malin Elinder som leder Frill 
Sverige. 

I Frill används solmogna frukter och bär som 
hunnit utveckla maximalt näringsinnehåll 
och smak  och fryst ned direkt vid skörd.

– Det är kanske inte alla som vet, men 
färskpressade juicer degraderas snabbt i kyl- 
och rumstemperatur. Om frukterna och bären 
fryses ner direkt eft er skörden så bevaras 
smaken och vitaminerna på bästa sätt, berättar 
Malin.

När man minskar mängden fett i glass 
så tillsätter man normalt mer socker eller 
sötningsmedel. Frill har lyckats göra en 
"glass" utan att ta till dessa genvägar.

– Vår tillverkningsprocess har tre extra steg 
jämfört med vanlig glasstillverkning. Vi kallar 
det ”the churning process”och denna bidrar 
bland annat till krämigheten. När du tar ut 
Frill ur frysen så ska du låta den stå en stund i 
rumstemperatur så att blir den riktigt krämig 
och god, inte minst gäller det chokladen som 
blir en härlig chokladmousse eft er ca 40 min, 
säger Malin och fortsätter:

– De fl esta i västvärlden äter för mycket 
av både socker och fett, men alldeles för lite 
fi brer. 

Frill innehåller endast sockret från frukten, 
bären och grönsakerna och en portion 
ger ungefär 40% av det rekommenderade 
dagsbehovet av fi brer.  

Frill kan med fördel ätas både som en god 
och nyttig eft errätt, en fräsch sommarfrukost 
med granola eller som ett gott och mättande 
mellanmål. 

– Det är en allsidig och nyttig produkt både 
för stora och små och fi nns förnärvarande 

i fyra olika smaker.  Eft ersom Frill inte 
innehåller några mejeriprodukter så passar 
den också utmärkt för de som är veganer, 
laktos- eller mjölkproteinallergiker eller 
behöver glutenfri kost.

Idag finns Frill att köpa i ett 
100-tal butiker och caféer. 
Gå in på www.frill.se så 
ser du var du hittar din 
närmaste återförsäljare.

FÖRETAGSPRESENTATION

GOD SOM GLASS
– NYTTIG SOM FRUKT

Nu är det sommar 
och många längtar efter 

svalkande och nyttiga 
mellanmål. Då är Frill 
ett perfekt alternativ! 

Utan tillsatt socker, utan 
sötningsmedel och med 

en massa fi brer kan du 
och dina barn med gott 

samvete äta Frill The 
Frozen Smoothie så ofta 

du vill.

Malin Elinder

Text: Redaktionen

Hjälp barn på flykt, 
swisha valfri summa till 123 365 7848
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Varje dag, året runt går 145 000 barn till idrotten för 
att få uppleva rörelse, utmaning, gemenskap och gläd-
je. Om ytterligare 100 barn hittar till idrotten kommer 
5 av dem inte lida av depression och 25 inte få magont 
och huvudvärk. Att skapa förutsättningar för ett livs-
långt intresse för fysisk aktivitet, att röra på sig, är en 
av idrottsrörelsens viktigaste uppgifter. Just nu arbetar 
idrottsrörelsen mot strategi 2025 och det livslånga 
idrottandet. Idrotten är en mötesplats över gränser där 
vi kan växa som människor och må bättre. 

Men vi når inte alla. Träningar på fritiden några tim-
mar i veckan räcker inte. Fler måste bidra till att lösa 
samhällsutmaningen med ökat stillasittande och för 
lite fysisk aktivitet. Kunskap kring rörelseförståelse be-
hövs redan på BVC och genom skoltiden upp till vuxen 
ålder. Vi behöver skapa ett samhälle där det är lätt att 
röra på sig och där vi har nära till idrottsytor eftersom 
sannolikheten att vi faktiskt rör på oss och mår bättre 
då är mycket större. Samhället behöver bygga för vår 
framtida hälsa.

Sverige ligger idag lägst av alla de nordiska länderna 
i antalet idrottstimmar i skolan och svenska barn är 
de mest stillasittande barnen i Norden. Den dagliga 
rekommendationen för måttlig till intensiv fysisk akti-
vitet för barn är minst 60 minuter per dag. Inte ens var 
fjärde 11-åring i Sverige når rekommendationen enligt 
världshälsoorganisationen WHO. Därför har Riksi-
drottsförbundet drivit att antalet timmar i ämnet idrott 
och hälsa och mer rörelse under och i anslutning till 
skoldagen. Regeringen presenterade i maj en satsning 
för daglig rörelse; fler timmar i skolämnet idrott och 
hälsa och ett rörelsenätverk.

Idrottsrörelsen kommer utöver detta genomföra en 
kraftsamling för mer idrott, rörelse och utveckling av 
rörelseförståelse inom ramen för skoldagen. Fokus 
är målgruppen F – åk 5 (6). Vår roll är att få i gång 
verksamhet i skolor, genomföra nätverksträffar och 
utbildningsinsatser för ledare, pedagoger m.fl. och att 
genomföra aktiviteter på skolorna. Vi kommer inte ha 
möjlighet att nå alla men hoppas att fler inspireras så 

att barn och unga får möjlighet att röra på sig mer.
Idrott och daglig fysisk aktivitet är en del av en bra 
barndom och att röra på sig mer under skoldagen le-
der även till bättre skolresultat.

Fysisk aktivitet leder till ökat välbefinnande, stärkt 
självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad 
inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka, bättre kondi-
tion och mindre risk för belastningsskador. 
Tidiga positiva upplevelser av motion och idrott har 
stor betydelse för våra vanor att röra på oss som 
vuxna och under hela livet. Barns och ungdomars mo-
tionsvanor påverkar inte bara deras hälsotillstånd just 
nu utan även deras framtida hälsa. 

Björn Eriksson
ordförande Riksidrottsförbundet.

"Idrotten är en mötesplats 
över gränser där vi kan växa 
som människor och må bättre

KOLUMN  

MARIKAS ÖPPET HUS
TESTA DANS GRATIS 20-26 AUGUSTI

Ta chansen att prova på danserna och få en känsla 
av hur det är att gå kurs hos oss. Våra danslärare hjälper dig 

att hitta rätt dansstil och nivå. Varmt välkommen!

Adress: Döbelnsgatan 56   |   Mer info: www.marikas.se
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– Det fi nns en helhetssyn inom aikidon, de 
som är lite äldre hjälper och tar hand om de 
som är yngre. På samma sätt hjälps vi alla åt 
här i Dojon, träningen handlar inte bara om 
vad som händer på mattan utan även runt 
omkring den, säger Åsa Bergström.

Hennes titel är Dojo-cho, vilket betyder 
att man är ansvarig för Dojon. Men ansvar är 
något som gäller alla som tränar, här hjälps 
alla åt med allting.

– I grunden handlar det om hur vi för-
håller oss till varandra, både på och utan-
för mattan. Vi går in med stor ödmjukhet 
för varandra och med respekt för träningen. 
Och vi gör det tillsammans i gruppen, säger 
Åsa, som tilldelades Stockholms stads ung-
domsledarstipendium 2015 för sin insats som 
instruktör i Aikido Dojo Liljeholmen.

Tillsammans med Pia Moberg har hon 
skrivit boken Happy Aikido – inspiration & 
motivation.

– Tankarna på en struktur inom barn- 
och ungdomsträning växte successivt fram 
för ett par år sedan. I samband med projek-
tet ”Tävlingsfria motivationsfaktorer för barn 
& ungdomar – aikido som kreativ förebild” 
utvecklade vi våra tankar tillsammans med 
Riai Aikido Dojo i Göteborg. Konceptet för 
vår pedagogik kallar vi Happy Aikido eft er-
som glädje är en stor och mycket viktig del 
av träningen, säger Åsa.

Happy Aikido ska motivera unga att fort-
sätta träna, inte vinna medaljer. En utmaning 
är hur man lyckas stimulera barn utan själva 
tävlingsmomentet som drivande motor.

– Aikido är en av de kampkonster inom 
Svenska budoförbundet som bedriver en verk-
samhet utan tävlingar, som bygger individen 
på ett konstruktivt och jämlikt sätt. Tjejer och 
killar tränar tillsammans, ingen är utanför eller 
sitter ”på bänken”. Om vi kan få fl er barn och 
ungdomar att börja träna och känna inspira-
tion och motivation utan att de måste prestera 
på tävlingar skulle vi få ett sundare samhälle.

– Det här gäller givetvis även barn och 
unga med neuropsykiatrisk funktionsned-
sättning. Idag har vi en grupp för barn med 
speciella behov där en av de unga ledarna 
som har utbildats inom Happy Aikidos ledar-
skapsutbildning är med mig och tränar dem. 
Med en bra struktur så fi nns det möjlighet att 
skapa platser där alla barn kan känna att de 
hör hemma, säger Åsa.

 
En gång om året är det sommarkollo i Vessi-
gebro i Halland. I år har Åsa med sig 28 barn. 
Hit kommer också andra klubbar med sina 
medlemmar.

– Vi arbetar tillsammans och alla klub-
barna är med och undervisar och drar sitt 
strå till stacken. Förutom träning så har vi en 
melodifestival där vissa sjunger, vissa spelar 
upp en pjäs andra har en aikidopresentation. 
Man måste inte göra det på något visst sätt, 
alla bidrag är välkomna och det fi nns ingen 
som vinner. Oavsett vad vi gör så genomsyras 
våra aktiviteter av vår grundtanke, alla kan 
vara med. Träningen hjälper att fi nkalibrera 
sina tekniker, motorik, koordination och att 
ta hand om sig själv.

FÖRETAGSPRESENTATION

INKLUDERANDE TRÄNING
MED HAPPY AIKIDO

Alla barn har rätt 
att utvecklas i sin 
egen takt. Happy 

Aikido handlar om 
att inkludera och 

inte exkludera 
någon. Barn lär sig 
i den mån dom kan 
och efter sina egna 

förutsättningar. 
Det säger Åsa 

Bergström som 
driver Aikido Dojo 

Liljeholmen.

Text: Redaktionen

Kort om...

Aikido är en tävlingsfri japansk 
kampsport där grunderna härstammar 
från självförsvarstekniker med och utan 
vapen (bokken, jo och tanto). Aikido 
passar för alla åldrar och man kan 
börja träna på Aikido Dojo Liljeholmen 
samma år som man fyller 6 år. 
Aikido Dojo Liljeholmen har idag 130 
medlemmar.

CITAT
ur boken Happy Aikido – 
inspiration & motivation

"Hur mäter man framgång? Vad är 
målet med träningen? Svaret på båda 
frågorna kan vid en första anblick verka 
enkelt: ”att bli så bra på aikido som 
möjligt”. Vi har kommit fram till att ett 
sådant svar inte räcker. Vi menar att 
framgång mäts genom att den tränande 
växer som människa, blir stark både 
fysiskt, känslomässigt och mentalt. 
Målet med träningen för oss är att hitta 
rörelseglädje genom aikidoträningen 
och visa respekt för sig själv och sina 
träningskamrater."
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Magnus Högfeldt har alltid älskat att röra på 
sig. Så när hans jobb som VD för ett kon-
sultbolag inom IT-branschen kombinerat 
med livet som småbarnsförälder gjorde att 
tiden att syssla med intresset triathlon inte 
räckte till, visste han att han behövde hitta 
en lösning. 

För att få livspusslet att gå ihop börja-
de Magnus köra långpass på motionscykel 
samtidigt som han jobbade vid datorn. Han 
insåg att han faktiskt kunde koncentrera sig 
bättre samtidigt som benen snurrade och 
förstod då snabbt att han var något på spå-
ren. Som ett led startades SportOffi  ce i syft e 
att skapa lösningar för att kombinera aktiv 
livsstil med stillasittande kontorsliv. Skriv-
bordscyklar, som är en av produkterna före-
taget marknadsför, lanserades till att börja 
med mot kontorsmiljöer men snart även 
mot skolmiljöer.   

– Barn idag är otroligt stillasittande jäm-
fört med för bara några år sedan, de fl esta 
barns vardag domineras av YouTube, Play-
Station och sociala medier. Barns utveck-
ling och inlärning påverkas avsevärt av en 
aktiv livsstil och alla skärmar som barn sit-
ter framför idag verkar kontraproduktivt på 
den. Genom att hitta lösningar som kan pas-
sas in i den verklighet barn befi nner sig i, 
kan jag bidra till att de i varje fall rör på sig 
samtidigt som de sitter framför skärmarna, 
säger Magnus. 

Eftersom skrivbordscykeln är i det när-
maste helt ljudlös, fungerar den bra att ha i 
ett klassrum till exempel. 

– Egentligen tycker jag att barn borde vara 
ute i skogen och leka eller cykla omkring, 
röra på sig och upptäcka världen omkring 
dem. Men eft ersom trenden är så genom-
gående för så många barn och jag inte ser 
någon förändring i sikte, så ser jag detta som 
en möjlighet för dem att aktivera sina krop-

par samtidigt som de sitter vid sina datorer 
eller tv-spel, konstaterar Magnus.

Trots att många tränar högintensivt då 
och då, utesluter inte sådan träning den dag-
liga och kontinuerliga aktiviteten som krop-
pen behöver, påpekar Magnus. 

-Våra barn kan vara den första generatio-
nen som faktiskt får kortare livslängd än sina 
föräldrar. Jag vill bidra till att barn i varje fall 
rör på sig, trots att de sitter vid sina apparater.

FÖRETAGSPRESENTATION

SKRIVBORDSCYKELN
ERSÄTTER STILLASITTANDE

Dagens barn kan 
vara den första 

generationen barn 
som får kortare 

livslängd än sina 
föräldrar på grund 

av stillasittande. En 
passiv tillvaro är 

också förödande för 
barns utveckling och 

inlärning men med 
skrivbordscykeln 

som stol, kan barn 
röra på sig trots att 

de sitter ned.

Text: Redaktionen

Tobaksfri duo är en effektiv, 
flexibel och framgångsrik 

metod för att förebygga 
tobaksbruk bland unga.

Med ett tobaksfritt avtal mellan 
eleven och den vuxne,

aktiviteter och förmåner
stärks den tobaksfria normen.

Vill du veta mer?
 www.tobaksfri.se

instagram.com/tobaksfri_duo

Hemligheten är att få ungdomar 
att aldrig börja – och som en 

bonus få vuxna att sluta

Tobaksfri duo startade 1993 av Västerbottens läns landsting i två små 
kommuner i Västerbotten och finns idag i 90 kommuner i Sverige och på Åland. 

I år firar vi 25-års jubileum! 

Funkar
att aldrig börja – och som en 
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I april (2017) lanserade OBH Nordica sin nya 
Ultimate Blend - en blender utöver det van-
liga! Den väl tilltagna 2L behållaren i tritan 
är BPA-fri och i extremt tåligt material. Med 
den 1500W kraft fulla motorn och de sex för-
inställda programmen mixar du enkelt var-
ma och kalla soppor, blandar smoothies, gör 
eget nötsmör, maler kaff ebönor och krossar 
is. Blendern har även justerbar hastighetsin-
ställning som är kopplad till timer vilket gör 
att du enkelt kan styra blendern som du öns-
kar. Det inkluderade rengöringsprogrammet 
ser till att du smidigt håller maskinen ren 
eft er användning.

Laga hälsosam soppa från grunden
Den hälsosamma trenden växer sig starkare 
och idag väljer många att utesluta kött och 
äta vegetariskt och veganskt. Med Ulimate 
Blend är hälsosamma och smakrika smoo-
thies, juicer och soppor med alla närings-
ämnen intakta bara en touch bort. Ulima-
te Blend skiljer sig från många traditionel-
la blenders med sin förmåga att även kun-
na tillaga soppor med hjälp av värmen som 
skapas från bladens friktion när den mixar. 
Lägg helt enkelt i dina favoritingredienser 
och blanda på hög hastighet. Eft er sju minu-
ter kan du njuta av en rykande het och nyt-
tig soppa!

Smart touchpanel och kraftfull motor
Ulimate Blends smarta och enkla touchpanel 

med blått LED-ljus och kraft fulla motor gör 
den till OBH Nordicas mest mångsidiga och 
exklusiva blender. Den är även ett måste för 
varje kök där menyn är hälsosam, kreativ och 
tidseff ektiv. 

– Ultimate Blend har högt RPM (Rota-
tion Per Minute) och är enkel att använda 
med sex förinställda program. Det pulverise-
rar allting, inklusive frön, vilket innebär att 
de nyttigaste näringsämnena tas tillvara. Ulti-
mate Blend är den bästa partnern för dina 
vegansoppor, gröna detoxdrycker och vege-
tariska smoothies.

OBH Nordica tar fram hushållsprodukter 
med tilltalande design och smarta lösning-
ar. Företaget har idag en marknadsledande 
position i Norden och omsätter 900 miljoner 
kronor, varav 420 miljoner kronor i Sverige. 
Antalet anställda uppgår till 150 personer.

Sedan 2015 ingår OBH Nordica i Grou-
pe SEB, ett världsledande företag inom 
hushållsproduktsbranschen med över 
26,000 anställda i 150 länder. Groupe SEB 
har sitt huvudkontor i Frankrike och har 
anor sedan 1857.

OBH Nordica har starka rötter i Norden 
och började som två bolag: Danska OBH 
som grundades 1985 och Svenska Nordi-
ca som grundades 1959. År 2002 skedde 
sammanslagningen av OBH Nordica. Idag 
finns lokala kontor i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland.

FÖRETAGSPRESENTATION

Ultimate Blend från OBH Nordica – ATT VARA 
HÄLSOSAM HAR ALDRIG VARIT ENKLARE!

OBH Nordica släpper 
nu sin kraftfullaste 

blender någonsin. Nya 
Ultimate Blend mixar allt 
ifrån nötter till is med sin 
kraftfulla motor. Den kan 

dessutom tillaga varma 
soppor och har en upplyst 

LED touchpanel.

Specifi kationer
• 1500W motor
• 30 000 RPM 
• 2 L behållare i BPA-fri tritan
• 6 förinställda program för 
soppor, smoothies, iskross, nötter, 
självrengöring och pulsfunktion. 
• Blue LED touchscreen skärm 
med timer
• Rek.pris 2 999 kr

JORDGUBBS- OCH BASILIKASHAKE
400 g jordgubbar
½ citron, ekologisk
4-6 stjälkar basilika
1 l isbitar
1 l sötmjölk

1. Skölj och rensa jordgubbarna noga
2. Riv citronen med den fina sidan av 
rivjärnet och pressa ut saften ur den
3. Lägg basilikabladen i mixern 
tillsammans med resten av 
ingredienserna
4. Mixa till en läcker och fräsch 
jordgubbs- och basilikashake. Om den 
inte är tillräckligt söt kan man smaka 
av med ljus sirap.
5. Häll shaken i 4 stora glas med 
sugrör och dekorera med basilika och 
jordgubbe

Tips: Den går utmärkt att göra den med 
frysta jordgubbar, men då ska mängden 
isbitar halveras. Det går också bra att 
använda mynta istället för basilika.
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Waldorfpedagogiken vill utveckla hela män-
niskan - tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, 
konstnärligt och praktiskt arbete integreras 
så långt som möjligt. Undervisningen ger 
näring för hela personligheten och reduceras 
aldrig till enbart inlärning.

I Waldorfpedagogiken är utgångspunkten 
att se människan som en helhet. Därför till-
lämpas teoretiska, konstnärliga och praktiska 
moment i all undervisning för att stimulera 
hela människan; såväl hjärna, som hjärta och 
hand. Ellen Keyskolan är icke-vinstdrivande 
och alla medel går direkt till detta ändamål.

Undervisningsmaterialet inom Waldorf-
pedagogiken presenteras så att det i varje 
del anknyter till barnets egen utveckling och 
hjälper barnet att fortsätta framåt. Schemat är 
anpassat eft er barnens dygnsrytm; före lunch 
arbetar de med teoretiska ämnen och senare 
under dagen med konstnärliga och praktiska 
ämnen. Genom att eleven själv bearbetar det 
de lär ut och sammanställer det i olika for-
mer, övas och utvecklas den egna kreativi-
teten samtidigt som eleven förbereds för att 
arbeta självständigt i framtiden. 

Utöver de ambitiösa kunskapsmålen är 
elevens trygghet, välmående och självkänsla 
ett självklart fokus för skolan. Ellen Keysko-
lan är liten och trivsam med öppen spis och 

kreativ höjd, som rektor Christian Gullfeldt 
formulerar det. Här känner alla alla. 

– För att eleverna skall få en så allsidig 
och gedigen utbildning som möjligt inte-
grerar vi teori, konst och hantverk i en 
utsträckning som är unik för skolor i Sve-
rige. När eleverna gått ut Waldorfskolan har 
de en insikt och inblick i en mängd olika 
arbetsfält. Detta gör att barnen har bättre 

möjligheter att välja det de vill satsa vidare 
på, menar Christian Gullfeldt. 

Att endast servera ekologiskt odlad mat 
och att använda gift fria material, har alltid 
varit en självklarhet inom Waldorfpedagogi-
ken och fostran i en känsla av samhörighet 
med naturen och därmed ett socialt ansvar 
blir en naturlig följd för eleverna. 

FÖRETAGSPRESENTATION

PEDAGOGIK MED FOKUS
PÅ HELA MÄNNISKAN

Ellen Keyskolan 
grundades i början av 

åttiotalet och är placerad 
i Västerort strax norr 

om Stockholm. I 
originell och spännande 
arkitektur ligger en liten, 

trivsam Waldorfskola 
där barnets allsidiga 
utveckling är i fokus.

Text: Redaktionen

ALLA KAN  
LÄRA SIG ATT LÄSA!   
Men för några är vägen svårare och längre än för andra. 

Då är bra hjälp av avgörande betydelse. “Bra hjälp” är i 
lässammanhang synonymt med individuellt anpassade 
åtgärder. LOGOS ger förslag på sådana individuella 
åtgärder, baserat på elevens testresultat. 

LOGOS är ett datortest som kartlägger läsfärdigheten. 
Testet utförs individuellt och måste administreras 

av en certifierad testledare. Utifrån testresultaten 
kan åtgärder som är individuellt anpassade vidtas. 
Forskning har visat att åtgärder som är baseras på 
en noggrann, individuell kartläggning är den säkraste 
vägen till “läsframgång”.      
     
www.logometrica.se                                                                                 
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– Jensens handlar om bra mat till bra pri-
ser och alla våra gäster ska känna att man 
komma precis som man är utan att behöva 
klä upp sig, det ska bara kännas som lite var-
dagslyx och kul att äta middag eller lunch hos 
oss. Vi vill gärna vara stället dit du går för att 
fi ra de viktiga ögonblicken i livet, säger Han-
na Danielsson, Drift schef på Jensens Bøfh us 
i Sverige och Köpenhamn.

Är det någon skillnad på Jensens i Dan-
mark och här i Sverige?

– I Sverige har vi introducerat två vegeta-
riska alternativ på menyn. Fokus på miljöpå-
verkan är större i Sverige än i Danmark och 
vi försöker i störst möjliga mån lyssna på våra 
gäster vilket har resulterat i en falafelburga-
re och en haloumiburgare i Sverige. Vi har i 
både Sverige och Danmark uppgraderat sal-
ladsbaren med lite mer matiga produkter så 
att den fungerar som huvudrätt, säger Hanna.

Även om vi gärna förnyar oss fi nns det ju sam-
tidigt vissa rätter som är som en del av vår DNA 
som den populära glassbaren till exempel.

– Barnen, och jag skulle säga även vuxna, 
tycker att det är kul att fi xa sin glass med oli-
ka toppings och strössel. Grundmenyn ligger 
fast, sen leker vi lite på kanterna, som med 
falafel- och haloumiburgarna. Biff en är hjäl-
te i vår värld, vi lite nördiga när det gäller de 
goda biff arna och vi lägger ner mycket arbe-
te på att hitta den bästa kvaliteten på köttet.

Jensens har också nyligen inlett samarbete 
med Karma, mot matsvinn.

– Det är en app där butiker och restau-
ranger kan lägga ut varor med kort hållbarhet 
till ett billigt pris och på så sätt minska vårt 
matsvinn samtidigt som vi erbjuder bra mat 
till väldigt förmånliga priser, säger Hanna.

Hur ser det ut i sommar hos er?
– Vi har en härlig sommarmeny där vi 
börjar med en Toast Skagen. Till huvud-
rätt är det en Ribeye med sparris och så 
avslutas måltiden med en jordgubbs-
dessert. Lite vardagslyx för hela familjen, 
avslutar Hanna.

FÖRETAGSPRESENTATION

VARDAGSLYX PÅ
HELA FAMILJENS STEAKHOUSE

Sätt lite guldkant på 
vardagen, fi ra födelsedag, 

nya jobbet eller första 
dejten – Jensens 

Bøfh us är hela familjens 
steakhouse.

Text: Redaktionen

– De vanligaste problemen beror på
att vi har trampat ut vårt fotvalv så att
vi lägger an mer på insidan av foten.
På fackspråk kallas det pronation, för-
klarar Åsa Vinterman på Fotkomfort,
som tillverkar individuellt formgjutna
inlägg.

Konstant belastning
Oavsett hur aktiv du är under dagen 
så belastas dina fötter hela tiden. En 
vanlig promenad belastar din fot i var-
je steg med 1-1,5 gånger din kroppsvikt, 
och fyrdubblas vid löpning. Värk i föt-
terna är därför ingenting konstigt. Men 
om du går, springer eller joggar regel-
bundet kan små anatomiska avvikel-
ser ge stora problem. Ansträngningen 
på fötterna kan därför ge upphov till 
smärta i rygg, nacke eller höfter.

Dagens formgjutna inlägg, anpas-
sade för olika aktiviteter, med aktivt 
stöd och verkan i en stabil sko kom-
penserar för detta och förhindrar att 
du får ont i andra delar av kroppen.

– Vi anpassar inläggen efter era olika
aktiviteter såsom löpning, promenader, 
golf, cykling etc. Därifrån jobbar vi vi-
dare med att anpassa inläggen för dina 
behov, dina fötter och ditt steg, säger 
Åsa. De individuella anpassningarna 
ger optimalt stöd, avlastning och aktiv 
support när du är i gång.

– De formgjutna inläggen under-
lättar alltså i många situationer. Ägnar 
man sig exempelvis åt löpträning inför 
vårens och sommarens lopp behövs 
ofta extra support för att både fötter 
och andra leder inte ska ta skada och 
orsaka smärta. 

Svenskt patent
Fotkomforts inlägg bygger på ett 
svenskt patent som utvecklats under 
20 år och företaget har i dag förtroen-
det att tillverka inlägg till olika idrotts-
landslag.

– Många gör gipsavgjutningar i
liggande och obelastat läge. Vi gör av-
gjutningen i belastat läge eftersom vi 
menar att det är så din fot ser ut när du 
påfrestar den. Inläggen är smala och 
smidiga och har stöd för din fot så att 

du får en neutral fotled och inte sned-
ställer foten. Dessutom är alla inlägg 
aktiva vilket innebär att de har en viss 
svikt i sig, säger Åsa.

Besöket hos Fotkomfort inleds med 
en grundlig undersökning av dina 
fötter och du får stå på en så kall-
lad spegellåda för att få dina problem 
analyserade och åtgärdade. Inläggen 
både slipas och anpassas efter dina 
individuella behov och är färdiga efter 
en dryg timme, varpå man direkt kan 
gå iväg med sina nya inlägg. Utöver 
detta så erbjuder Fotkomfort ytterli-
gare hjälp genom att arbeta nära med 
fotvårdare, kiropraktorer, massörer, 
naprapater och sjukgymnaster, så att 
behandlingen blir den helt rätta för 
just dig.

Knä-, höft- och 
ryggsmärta kan 
bero på dina fötter

Text: Anders Olow

Har du ryggont eller värk i dina knän? En felaktig fotställning kan vara 
boven i dramat. En inkorrekt sådan kan orsaka både snedbelastning och 
negativ påverkan på dina leder. För att lindra besvären kan därför ett 
första besök hos en fotspecialist vara en god idé.

”Inläggen är smala och 
smidiga och har stöd för 
din fot så att du får en 
neutral fotled”

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN FOTKOMFORT

De vanligaste problemen som 
folk söker för är till exempel 
att framvalvet i foten har 
sjunkit ihop och tånerver 
som ligger i kläm, även kallat 
Mortons neurom. Det här 
känner du av som en kramp i 
tårna eller känselbortfall. Men 
även Hallux Valgus är vanligt 
förekommande, snedställd 
och förstorad stortåled. 
Plantar Fasciit och knä-, 
rygg- och höftproblem likaså.

Fotkomfort startade 2010 
och fi nns i dag i Stockholm, 
Uppsala och Enköping, men 
har även en mobil verksamhet 
som besöker företag, 
klubbar och föreningar och 
tillverkar inläggen på plats. 
Inläggen är registrerade hos 
Läkemedelsverket och är CE-
märkta.

Mer info på: 
www.fotkomfort.se  
0771-130 130 
info@fotkomfort.se

Nu 300:- rabatt
till nya kunder

Priset blir då 1500:- 
(går ej att kombinera 

med andra erbjudanden)

OBS! 
Vid bokning ange rabattkod

 Sommar
Erbjudande giltigt till 

31/8 2018

Klipp ut kupongen 
och ta med!

FOTKOMFORT

FORMGJUTNA INLÄGG
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Trots att körskolebranschen vänder sig till 
ungdomar i 18-20 årsåldern har den digi-
tala utvecklingen inom branschen i princip 
stått stilla, det menar Tom Hansson, en av 
grundarna och operativ VD för My Driving 
Academy. Något behövde göras tyckte Tom 
Hansson och hans medgrundare, som bland 
annat består av personer med bakgrund 
inom H&M, McKinsey och Kinnevik, och 
tillsammans startade de My Driving Acade-
my, en körskola som bygger på digitalisering 
och tillgänglighet. 

Med lättkörda fordon som MINI Cooper 
på bilsidan och Vesslas elmoped på mopedsi-
dan, en app som innehåller i princip all infor-
mation du behöver och utan fasta lokaler är 
körskolan unik i sitt slag. 

Att de inte har en klassisk lokal menar 
Tom Hansson är kanske den största skillna-
den från traditionella körskolor. I övrigt är 
de medlemmar i STR (Sveriges Trafikutbil-
dares Riksförbund) och fungerar på sam-
ma sätt. De enda gångerna du som elev fak-
tiskt behöver en lokal är vid de obligatoris-
ka kurserna. Obligatoriska kurser hos My 
Driving Academy hålls i moderna konfe-
renslokaler, som på HiTech Building i cen-
trala Stockholm till exempel. Istället för en 
lokal och en receptionist, har My Driving 
Academy en supportavdelning som hjälper 

till med såväl svar på frågor som bokning-
ar. Körningarna börjar och slutar vid Scan-
dic Park Hotel på Karlavägen. I Uppsala 
börjar och slutar de på Radisson Blu Hotell 
där även kurserna hålls.

Målet är att eleverna skall kunna göra myck-
et hemifrån och företaget satsar på kvalitet 
vad gäller fordon, lokal och lärare och utbil-
dar dessutom för körkort, MC och moped. 
Via My Driving Academys app styrs allt från 
körövningar, teori och lärare till betalning, 
bokningar och support.  

-Vi vill fortsätta att utveckla den digita-
la delen för att göra det ännu enklare att ta 
körkort. Vi vill vara en smidig körskola och 
ta bort alla barriärer som fi nns för att man 
skall ta körkort. Det skall vara enkelt att kom-
ma igång, boka, betala och att få hjälp av våra 
lärare, förklarar Tom Hansson.

Just nu finns företaget 
endast i Stockholm, 
Uppsala och Karl-
stad men planerar 
att snart öppna på 
fl er platser i landet.

FÖRETAGSPRESENTATION

SVERIGES FÖRSTA 
DIGITALISERADE KÖRSKOLA

Det skall vara enkelt 
att ta körkort. Den 

klassiska källarlokalen 
har bytts ut mot moderna 

konferenslokaler på hotell 
och bokningar, betalning 

och teori kan skötas via en 
app. My Driving Academy 
vill reformera branschen, 

som halkat efter och 
behöver digitaliseras.

Text: Redaktionen

 Allt samlat i vår app:

Mitt körkort

Mitt Körkort

Hållbart Föräldraskap,  
bebis 0-12 mån 

ONLINEPROGRAM FÖR
NYBLIVNA FÖRÄLDRAR 

Föräldracoach 

Gunilla  Dittmer 

SOMMARKAMPANJ 

Fyra förinspelade avsnitt om
föräldraskapets- och bebisens första år.
Samt ytterligare mervärden. 
 
Läs mer om programinnehåll och bokning:
www.ekencoaching.se

60% 
rabatt 

+46 702 946 306 |  info@ekencoaching.se | www.ekencoaching.se 

LETAR DU EFTER ROLIGA 
PRYLAR SOM DU INTE HITTAR 

I DE VANLIGA BUTIKERNA?

www.toyfans.se

Intresserad av film, spel eller rock/pop musik?
Då har vi nog det du söker!



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS
31

INNOVATIONHALSA.COM

HYR UT DIN STUGA
MED OSS

HYR UT DIN STUGA 
MED OSS

Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott
– Skattefritt upp till 50 000:-

Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott
– Skattefritt upp till 50 000:-

info@stugsommar.se
www.stugsommar.se

020-625625
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HYR UT
DIN STUGA MED OSS
Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott

– Skattefritt upp till 50 000:-

info@stugsommar.se   |   www.stugsommar.se   |   020-625625

Vi befi nner oss i entreprenörsorten Horred 
som bland annat är känd för sin möbelindu-
stri. Här hittar vi webbutiken Frida & Fritiof 
och företagets två grundare.

Är det en tillfällighet att ert företag har 
uppstått just här?
Nej, det är nog ingen tillfällighet. Horred 
associeras med hög kvalitet, något som är 
ett ledord för oss. Sedan befi nner vi oss i en 
region där det fi nns mycket kunnande inom 
e-handel.

På vilket sätt menar ni att era produkter 
håller hög kvalitet?
Vi tillverkar inget själva utan väljer ut de till-
verkare som motsvarar våra kvalitetskrav. 
För oss är det viktigt att det vi erbjuder hål-
ler länge. Det är lika viktigt med hållbarhet 
som kvalitet.

Innebär det att ni eftersträvar ekologisk 
och social hållbarhet?
Absolut, vi har i stort sett bara certifi erade 
produkter. Certifi eringarna innebär oft a att 
råvaran ska vara ekologisk, att tillverkningen 
ska ske i en god fysisk och social miljö, och 
att det inte förekommer några skadliga kemi-
kalier i produkten.

Tror ni att andra uppfattar er som ett före-
tag som lägger vikt vid detta?

Vi har många kunder som väljer oss av 
just detta skäl men det är nog en del som inte 
känner till vad vi står för.

Så vad står ni för?
Barn från noll till tre år 
ska kunna få en uppväxt 
fri från skadliga ämnen. 
Det uppnår vi bara genom 
hög kvalitet och ett miljö- 
och hälsotänk.

Varför just dessa åldrar?
Vi är övertygade om att 
små barn är som mest 
känsliga för påverkan då 
deras kroppar utvecklas 
snabbt. Små barn känns 
så sårbara.

På tal om små verkar det som att ni syns 
mycket på sociala medier men man får ändå 
känslan av att ni är ett litet företag med nära 
kontakter med era följare.

Vi har funnits i mindre än ett år så vi är 
defi nitivt ett litet företag med det lilla företa-
gets närhet till våra följare. Det är den typ av 
relationer vi vill ha.

Har ni inga ambitioner att växa och bli en 
stor aktör på marknaden?
Njae, egentligen inte.

Men ni verkar ha ett relativt stort 
sortiment?
Ja, vi vill kunna erbjuda så mycket som möj-
ligt som barnet kommer i kontakt med från 
kläder, hudvård och nappar till leksaker och 
inredning.

Vilka märken har ni?
Vi har en del internationellt stora märken 
som är riktiga föregångare. Till exempel mini 
rodini, Gray Label, Plan Toys, Klean Kanteen 
och Liewood. Vi har också mindre märken 
som vi tycker gör allt rätt och som förtjänar 
mer uppmärksamhet som Meraki med hud-
vård för barn, Cam Cam som gör leksaker 
och inredning, Pigeon och Pierrot la Lune 
som gör fantastiska kläder, Love Mae som gör 
matset, och dockor från Rubens barn. Vårt 
senaste tillskott till sortimentet är EcoBuds 
från Rubens. Vi tycker det är extra roligt 
eft ersom det är den första dockan som mot-
svarar våra krav.

Intressant, hur ser framtiden för 
Frida & Fritiof ut?
Ljus. Vi kommer att fortsätta göra vårt sorti-
ment mer komplett.

FÖRETAGSPRESENTATION

WEBBUTIKEN MED 
EKO- OCH HÄLSOPROFIL

Frida & Fritiof är 
webbutiken med eko- och 

hälsoprofi l som erbjuder 
produkter för baby och 

barn. ”Vi är det lilla 
företaget med de stora 

visionerna. Vi vill vara 
en liten aktör med vår 

speciella nisch men vi vill 
göra stor skillnad för dem 

som vill ha ett hållbart 
sortiment att välja från.”

att det inte förekommer några skadliga kemi-
kalier i produkten.

tag som lägger vikt vid detta?

just detta skäl men det är nog en del som inte www.fridafritiof.se
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SJUNKER DITT HUS?

Geobears geopolymerteknik har använts globalt i nästan  
40 år och i över 200 000 projekt.  
Vår teknologi ger de mest exakta lösningarna för golv- och 
grundförstärkning, utan att du behöver flytta någonstans.
www.geobear.se

BOKA GRATIS BESIKTNING IDAG ANGE 
KAMPANJKOD: INNOVATION18

38 ÅRS
ERFARENHET 

&
200 000

GENOMFÖRDA
PROJEKT

 ▷ 94% SKULLE REKOMMENDERA GEOBEAR TILL EN VÄN
 ▷ EGET INGENJÖRSTEAM MED 38 ÅRS ERFARENHET
 ▷ URSPRUNGLIG GRUNDARE AV GEOPOLYMERLÖSNINGAR 
 ▷ HUVUDKONTOR I STOCKHOLM

SNABB OCH EXAKT GRUNDFÖRSTÄRKNING

Efter några stillsamma sommarveckor så tar bo-
stadsmarknaden åter fart och det är nu som bo-
stadsmarknaden bekänner färg med stor aktivitet 
under hela hösten. Och om de senaste tio åren 
fungerar som facit så kommer priserna åter att 
ta fart. Under de första tre veckorna i augusti så 
kunde vi se att det var 29 procent fler villor och 44 
procent fler bostadsrätter, vilket ju är goda nyheter 
för den som letar ny bostad.

Faktorer som talar för stabila priser är bland annat 
bostadsbristen, där vi ser att det i åtta av tio kom-
muner är brist på i stort sett alla typer av boende. 
De fortsatt rekordlåga räntorna talar också för en 
stabil utveckling, som det ser ut idag så sker san-
nolikt en räntehöjning först under andra halvåret 
nästa år. Bostadsmarknaden är robust och vi ser 
en utveckling där det är aningen mindre hetsigt, 
vilket alla är betjänta av. Ökningstakten har mins-
kat något men då talar vi om bostadspriser som 
legat på rekordnivåer med tvåsiffriga höjningar. 
Under 2015 såldes 24 procent av objekten redan 
innan visning, den siffran sjönk under förra året till 
18 procent. Så där bostäder kunde försvinna på 
mycket kort tid så är det idag i vissa fall lugnare.

Vi ser också en fortsatt hög urbaniseringstakt. 
Man söker sig till städer där det bland annat finns 

fler arbetstillfällen och ett större utbud av service 
och nöjen. Söker man sig till storstaden kan det 
vara bra att ha ett öppet sinne kring var man letar 
bostad. I Stockholm kan det skilja upp till 24 000 
kr per kvadratmeter om man tar sig en tunnelba-
nestation utanför tullarna. Många av våra besökare 
är förstås intresserade av att köpa eller sälja sin 
bostad, men många går in och bläddrar bland alla 
objekt för nöjes skull också, man hittar inspiration 
bland alla objekten. 

Svenska mäklare håller helt enkelt världsklass när 
det gäller att skapa inspirerande bostadsannonser, 
med bilder som skulle kunna platsa i heminred-
ningsmagasin. Under förra året tillbringade bo-
stadssurfare inte mindre än 36 miljoner timmar på 
Hemnet, vilket motsvarar elva år per dygn. Så oav-
sett var man befinner sig så kan vi lugnt konstatera 
att bostaden spelar en mycket viktig roll i våra liv.

Staffan Tell
Pressansvarig och talesperson

"Det är nu bostadsmarknaden 
bekänner färg

KOLUMN  



DAGENS
GODASTE
NYHET 
Idag blir det lättare att finansiera husdrömmen!

BETALA FÖRST NÄR DET ÄR DAGS ATT BÄRA IN SOFFAN

Idag lanserar vi en ny betalningsmodell som innebär att du slipper dyra 
banklån under byggtiden. Du betalar bara en mindre handpenning vid  
kontraktsskrivningen och resten när flyttlasset ska gå. Läs gärna mer på 
vargardahus.se om hur vi kan förverkliga din husdröm. Stora beslut blir 
enklare med rätt hjälp. Välkommen! Ditt hem som du vill ha det
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MILJÖTÄNK I VÄRLDSKLASS 
Enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp

conclean.se | tel. 019-500 03 00

Minireningsverk  
för 1- 300 hushåll

ARGO kompakt  
markbädd

ARGO BDT

10 %
 RABATT!

Var rädd om barnen i sommar!
Vi hjälper dig att säkra trädgården!
Oavsett om du föredrar ett klassiskt trästaket, ett exklusivt 
smidesstaket eller ett praktiskt villastängsel så har vi det du 
behöver - med tydliga priser, hög kvalitet och snabb leverans. 

Beställ före augusti månad så ger vi 10% rabatt på alla våra 
kompletta paket med stängsel, staket och villagrindar! 
AnAnge rabattkod SOMMAR i kassan.

- Stor e-butik med allt inom områdesskydd
- Alltid snabb och kostnadsfri offert på montage
- Vi levererar och monterar i hela Sverige!
08-500 11 530    www.stangselbutiken.se



NYHET!Solceller ochtegelpanna i ett
Finns i rött & svart

Valår, välj mellan
svart eller rött!

Oavsett vad du kommer välja för parti i år så ta parti för miljön och din ekonomi. Vi erbjuder nu en
revolutionerande energitakpanna! Solceller och takpanna i ett som inte kompromissar varken med
miljö eller design. Ring oss på 020-22 01 01 så berättar vi mer. 

Villatakexperten är specialister på alla typer av villatak och levererar högkvalitativa jobb till ett
konkurrenskraftigt pris. När du bokar hembesök som självklart är kostnadsfritt så återkommer
vi med offert inom 48 timmar!  Du kan också ansöka om att dela upp betalningen av ditt tak. Vi
har ett samarbete med WASA Kredit för att kunna erbjuda dig bästa möjliga avbetalningsvillkor.

Nu utökar vi vårt redan stora utbud av
tak med en revolutionerande produkt!



LEVERANSGARANTILEVERANSGARANTI PRISGARANTIPRISGARANTI KVALITETSGARANTI

HÖGSTA 
KUNDNÖJDHET 

inom takrenoveringsbranschen!

Se omdöme på 

www.reco.se/nordisk-takexpress

Nytt tak på 2 dagar!
Alltid KOSTNADSFRI besiktning Nytt tak på 2 dagar!
Alltid Alltid KOSTNADSFRI

GävleGävleGävleGävleGävleGävle



 

INFÖR VALET:
RÖD ELLER BLÅ?

ELLER KANSKE BÅDA?

Ta GROHE:s parti när du ska välja nytt till köket.  
Då får du hållbara produkter som sparar energi och miljö.  
Den integrerade vattenkokaren GROHE Red ger dig  
kokande vatten på nolltid. Köksblandaren GROHE Blue  
levererar filtrerat bubbelvatten direkt ur kranen.
Läs mer på Grohe.se GROHE Red GROHE Blue
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076-94850 60 
info@spadealers.se 

www.spadealers.se

Utställning på Värmdö
SpaDealers, Mörtnäsvägen 2

Tel. 08-10 40 40

Svensk Stugservice (Sollentuna)
Kyrkvägen 1 V (Sollentunagården)

Tel. 070 268 06 24

TOPSPA 
UTOMHUSSPA 

För nordiska 
förhållanden! 
Alltid klar för 
användning!

TopSpa XS 36.900 kr (ord. 39.090 kr)
LED belysning på köpet (värde 1.190 kr) vid beställning senast 31/7 
• Filtrering • Bubbelmassage • Termostatstyrd elvärme
• Isolerat lock • Låg energiförbrukning, 6 kWh / dygn.

Bastutunna 42.490 kr 
Vedeldad (Ord. 49.900 kr)

Stående bastutunna 38.490 kr 
Vedeldad (Ord. 42.850 kr)

Lyxiga 
bastutunnor 

i värmebehandlad 
furu

Uppge kod SVD18 för rabattpriser!

mån-ons-fre 
kl.12-16
lördag 10-14

Räcken - flera olika modeller!
Beräkna ditt pris online www.inoxa.se

Inoxa erbjuder 
ett av Sveriges 
bredaste utbud 
på räcken.

w
w

w
.in

o
xa

.s
e

Inoxa Stockholm 08-121 34 121
Räcken – Ledstänger – Entrétak
Fisksätravägen 34-36, Saltstjöbaden

STOCKHOLM 08-121 34 121
GÖTEBORG 031-79 79 790

inoxa@inoxa.se

Räcken – flera olika modeller!
Beräkna ditt pris online www.inoxa.se

Inoxa erbjuder ett av Sveriges bredaste utbud på räcken.

Förbättrar din hållning

Motverkar problem i 
rygg och nacke

Stretchar ut 
bröstmuskulaturen

076-77 60 777
www.starkevasten.se
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Swelash.se – en e-handel med 
lastsäkring och lyftutrustning för industri, 

åkeri och den privata marknaden

Med vår kunskap hjälper vi 
till med små och stora projekt 
där både standard och 
speciallösningar krävs.

Alltid låga priser, snabba 
leveranstider och hög service.

Välkommen till Swelash.se

0383600 70  |  LANDSBROVILLAN.SE

BESTÄLL 
VÅR NYA 

KATALOG!
Landsbrovillan står för småländsk husbyggartradition med kvalitet och hantverkskänsla. Vi bygger ett unikt och personligt 
hus, anpassat för just din plats. Efter din egen idé eller med utgångspunkt i våra egna, arkitektritade husmodeller. 
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IOGT-NTO-rörelsen arrangerar massor av 
stora och små och långa och korta aktivite-
ter. Allt ifrån kojbyggarläger, scouting och 
teaterkollon till pysseldagar, badutfl ykter och 
fi lmfestivaler.
– Vissa aktiviteter är bara ett par timmar. En 
del är fl era dagar. Ibland sover man hemma 
i sin egen säng, ibland i tält i vildmarken, vi 
försöker hitta aktiviteter som kan passa alla. 
Oavsett hur man har det hemma så är nio 
veckors sommarlov en lång tid. Att göra roli-
ga saker tillsammans med andra i sin ålder 
tillsammans med trygga vuxna är otroligt 
viktigt, säger Mona Örjes.

På läger både utvecklas och utmanas man.
– Många barn får möjlighet att göra sånt som 
de inte visste att de vågade. Det kan vara att 
gå balansgång, stå på scen eller sova borta. 
Det är äventyr som gör att man växer. Det 
viktiga är att vi har olika typer av arrange-
mang, för vissa barn kan det vara för svårt 
att sova borta.

Varje år arrangerar IOGT-NTO-rörelsen 
drygt 75 sommarläger över hela Sverige från 
norr till söder. 

Det är över 3 500 barn och ungdomar 
som ges möjlighet att till exempel vara med 
på dagliga aktiviteter eller åka iväg på läger 
och tälta i skogen.

– Vi har fantastiska eldsjälar, ideella kraft er 
som fungerar som ledare. Folk tar semes-
ter för att göra något för andras barn, de gör 
otroliga insatser, säger Mona Örjes.

VILL DU HJÄLPA TILL?
Vill du vara en av de trygga vuxna som kan 
ställa upp på läger eller vill du stötta verk-
samheten ekonomiskt? 

Gå in på vår hemsida www.iogt.se och läs 
mer om hur du kan hjälpa till.

FÖRETAGSPRESENTATION

JUNIS ORDNAR SOMMARLÄGER
FÖR UNGA RUNT OM I HELA SVERIGE  

Sommarlov, för många 
är det efterlängtat, 

men för vissa kan det 
innebära många långa 

dagar utan något att 
göra och i värsta fall 

riktigt jobbigt hemma. 
– Alla barn borde få 
en del av sommaren 
där de bara behöver 

tänka på sig själva 
och att ha kul 

tillsammans med andra, 
säger Mona Örjes, 

styrelseordförande för 
IOGT-NTO-rörelsen.

Text: Redaktionen

Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp från Lilla Stork, 
ange rabattkoden SVD18.

Giltig t.o.m. 31 juli 2018.

MUMIN – INREDNING – LEKSAKER

L I L L Atork
Din muminbutik på nätet

www.lillastork.se
Vi finns på Facebook

och Instagram - följ oss!

Mona Örjes



BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger vi hållbara hem till lågt pris för alla. Tack vare  
våra kombinerade erfarenheter kan vi göra det med god design, funktion och kvalitet. Vi har medarbetare i Sverige, Norge och  
Finland och ansvarar för hela värdekedjan från produktutveckling ända fram till inflyttning.

HEJ MÄLARDALEN!

RADHUS I MARIEFRED
I sjönära Marielund bor du 3 km från den idylliska  
småstaden Mariefred med dess trevliga gatustråk med  
små butiker, cafeér och resturanger.

INFLYTTNING FEBRUARI 2019

På boklok.se kan du se alla orter vi bygger på!

LÄGENHETER I HANINGE
Här bor du i ett charmigt kvarter med lummiga 
och gröna områden där barnen kan leka fritt  
på bilfria innergårdar.

INFLYTTNING VINTERN 2018

LÄGENHETER I UPPSALA
Köp en tvåa och få 50.000 kr på IKEA! I Fullerö Hage bor  
du nära naturen och friluftsliv. Njut av kaffe i solen från  
din egen balkong eller altan.

KLARA FÖR INFLYTTNING!

LÄGENHETER I BÅLSTA
Bo klokt nära Mälaren i nybyggda och välplanerade  
lägenheter. Är du pendlare? Närheten till pendeltågs- 
stationen underlättar vardagspusslet.

INFLYTTNING SOMMAREN 2019
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LÄTTA OCH LÅSBARA BRUNNSLOCK

Undvik olyckor med barn 
och djur! Kemfilters lås-
bara brunnslock passar  
de flesta brunnar. 

Kombinerat med 
våra högeffektiva 
filter blir du enkelt 
av med oönskad 
lukt från avlopps-
brunnen. 
Du förhindrar 
även sabotage av 
vattenbrunnar.

0270-42 98 50
www.kemfilter.se

Uppfyller 
kraven för

 LÄTTA 
LOCK

Psykoterapeutisk 
mottagning för unga, 

unga vuxna

www.ungavuxna.se

Ett stort antal villor och hus drabbas årligen av fukt, mögel eller 
radon i källaren eller av förhöjda fukthalter i bottenplattan.

BYGG EJ IN FUKT, MÖGEL OCH RADON! 
Fukt, mögel och radon från betonggolv i källare eller 
från bottenplattan skall ventileras bort och skall ej 
byggas in i golvkonstruktionen. Granab-systemet med 
golv-reglar av förzinkat stål och genomgående av 
oorganiskt material justeras upp från betonggolven 
till önskad höjd och luften i utrymmet mellan under-
golv och övergolv ventileras kontinuerligt bort.
Granab-systemet med ljuddämpande element ger 
behagliga golv med goda ljudegenskaper.

Granab system 3000 med tilläggsisolering och fuktspärr.

Granab Golvregelsystem med undergolvsventilation.

Bygg- och Miljöteknik Granab AB
Tel: 0322-66 76 50 vx  |  Telefax: 0322-66 76 55  |  E-mail: epost@granab.se

Åkerigatan 2  |  S-447 37 Vårgårda  |  www.granab.se

Minska risken för fukt, mögel och radon 
samt dålig inomhusluft - installera 
Granab-systemet med undergolvs-
ventilation

Granab Golvregelsystem med undergolvs-
ventilation minskar risken för

och bidrar till en sund inomhusmiljö och friska hus.

ROT
AVDRAG

 VID
INSTALLATION



FASADSKADOR?

Klimatsäkra fasaden och förbättra isoleringen med marmoroc -tekniken

- Underhållsfri och ekonomisk fasadteknik, utvecklad för vårt nordiska klimat
- Vår patenterade fasadteknik bygger på närmare 50 års samlad erfarenhet
- Ventilerad fasadteknik för hårda klimat, som håller fasaden torr,klarar byggnadsrörelser, kyla, 
   värme och de hårdaste stormar  -  långt in i framtiden
-  Tyst och miljövänlig montering, utan murbruk eller lim 
-  Med marmoroc -tekniken kan ni välja färg, format och tilläggsisolering upp till 250 mm

KONTAKTA OSS så berättar vi om fördelarna med marmoroc -fasader

den hållbara fasaden - långt in i framtidenden hållbara fasaden - 

®

0221 - 36600      www.marmoroc.se
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Niko Home Control
Det smarta hemmet

Niko Home Control ger dig fullständig kontroll över ditt hem var 
du än befinner dig. Du styr och kontrollerar belysning, uppvärmning, 
solskydd, ventilation och andra elektriska funktioner via modernt 
designade och användarvänliga tryckknappar. Notiser skickas till dig 
om något händer i ditt hem. 

Niko Home Control för ett smart öppet och framtidssäkert hem där 
du också har möjlighet att ansluta andra enheter som t.ex. BOSE, 
NIBE, SONOS, RENSON, REYNAERS, VELUX.

Kontakta oss för frågor eller för att få en broschyr – info@se.niko.eu 
eller tel +46 (0)8 410 200 15. 

www.niko.eu

Vi planerar 
för ett gott seniorliv 
och stödjer 
de som är äldre idag
Bli medlem du också. Gå in på www.blomsterfonden.se



www.elonbutikerna.se

Besök vår kampanjsida: hembesoket.se

Kontakta mig direkt: 
Tel: 072-521 83 15.
E-post: andreas.skoglund@elon.se

/Andreas

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning och tryckfel

Luftvärmepumpar/AC och robotklippare

Andreas gör hembesök och hjälper er att välja rätt produkt på platsGratis hembesök!

Ett enkelt sätt att välja rätt robotklippare:  
– Låt Andreas göra ett gratis hembesök!  

Besök vår kampanjsida: automatklippare.se

Ett enkelt sätt att välja rätt robotklippare: 

Ett gratis hembesök ger dig 
rätt luftvärmepump och AC-
luftkonditionering för dina behov. 
Förutom ett brett sortiment av 
luftvärmepumpar har vi även 
specifika AC-aggregat.

Robotgräsklippare  
från: 

10990 
EXKLUSIVE 

INSTALLATION

AC/
Luftkonditionering från: 

8995 
EXKLUSIVE INSTALLATION

Bara kända varumärken!

Luftvärmepumpar 
från: 

12995 
EXKLUSIVE INSTALLATION

Bara kända varumärken!

FÖRETAGARE?
Självklart kan du handla till företaget. 
Prata med oss i butiken så lägger 
vi upp ett konto direkt. 
Enkelt och smidigt!

BARKARBY
HERRESTAV. 23
Tel: 08-612 41 61

CITY
SVEAVÄGEN 122
Tel: 08-23 48 00

SICKLA
SICKLA KÖPCENTRUM
08-641 95 70

ROTEBRO
KOM KÖPCENTRUM
Tel: 08-754 42 80



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
46
INNOVATIONHALSA.COM

okk ikk en svensk upp finning 
som r l tt  smidig o h snabb 
att montera. ed två bo kar 
o h lite standardvirke  mm  får du på några  
sekunder en f rdig arbetsplats att anv nda. okknikk  
ger en s krare o h bekv mare arbetsmil ö o h r lönsam 
redan vid första b gget.

e åra filmer och best ll  
på bokknikk.se

BokkNikk  

Den smarta arbetsbocken

När alkoholen verkar ha tagit över 
livet är det dags för en förändring.

Känns det som 
att den du 
älskar dricker 
för mycket?

Vill du ha hjälp på vägen, ring 020 - 20 20 75
namndemansgarden.se

FARMHOUSE FRIENDS
Vi ateljésyr barnrumsgardiner
och gardiner till övriga hemmet

Välj bland designtyger från bl Sandersons, Jane Churchill, 
Harlequin, Designers Guild till barnrummet. Till hemmet kan 
du välja från vilken designer som helst då vi genom åren har 
knutit kontakt med de viktigaste leverantörerna, t ex Himla, 
Manuel Canovas, Pierre Frey, Mullberry Home, Osborne& 
Little, Colefax & Fowler, Ralph Lauren mfl.

Handla hos oss och vi ger dig förstklassig service som
bygger på lång erfarenhet och ett brinnande intresse 
för inredning och specialsömnad.

Farmhouseshop.se   |   Farmhouseshop@gmail.com   |   Inger T Interior 0707-285048



Bostadsområdet Skarpan i Linköping med 15 trevånings-
hus som nu får en fjärde våning och hissar. Hydroware 
levererar hissarna som installeras av Nordisk Hiss.

Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i 
flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning 
och installera hiss så får vi hundratusentals 
nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare.

Äldre kan bo kvar i sina lägenheter
Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 
20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack 
vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv 
miljon kronor per person och år.

Unga kommer också att ha råd
Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som 
byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört 
med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha 
råd att skaffa sig sitt första egna hem.

Stat och kommun tjänar stort på det
Det är stor skillnad i kostnad för samhället mellan hemtjänst och 
särskilt boende för äldre. Äldre som bor kvar i sina lägenheter är inte 
bara en god affär för samhället utan också oftast det som de äldre 
själva önskar.

Vårt råd för att få fastighetsägarna att satsa: Inför ett investerings- 
bidrag för hissar som täcker halva kostnaden för material och instal-
lation till denna typ av fastigheter. En vinst för oss alla.
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Bygg på en våning
och installera hiss

Hydroware utvecklar och tillverkar HydroElite, 
ett driv- och styrsystem för hydrauliska hissar.

Vi levererar kompletta lösningar för både moderni- 
sering av befintliga hissar och för nyinstallation.

Kjell Johansson, grundare av Hydroware och vd för Hydroware Innovation



Cykla, promenera, jogga eller åka skidor. Thule hjälper dig som 
förälder att leva ett aktivt liv året om tillsammans med dina barn. 
Vi har ett brett urval produkter som ni kan använda när ni utforskar 
världen tillsammans både i stan och ute i naturen.

Bring your kids

Tillbehörs-
paket
på köpet!Just nu får du ett tillbehörspaket på köpet när du köper en valfri Thule Chariot Sport, 

Thule Chariot Cross eller Thule Urban Glide 2. Läs mer om erbjudandet på www.thule.com.


