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y Day – när livet är för kort för tråkiga bröd

#RunForPrideSweden

READY,  
SET, RUN FOR  

PRIDE!

GALLERI MELEFORS 

BRINNER FÖR 
KONSTEN OCH  
DET DIGITALA  
MÖTET

Odlingstips 
och växter  

åt alla 
på Blomster landet City

SID 15

SID 8

SID 16

NILLA 
FISCHERSID 18

MÖT EN AV ÅRETS  
AMBASSADÖRER 

SKÄRGÅRDS- 
HEMESTER  

SID 23

WAXHOLMS HOTELL 

FÖR SAMTLIGA SINNEN 



Vägen till 

VÅRT  L IVSVE R K  
Vi ville ha ett nytt hus nära vattnet. Ett modernt hem inspirerat 

av traditionen, med stora fönster ut mot landskapet och en 

planlösning som passar både vuxna och barn. Med Villa Nättraby 

känner vi verkligen att vi har skapat vårt gemensamma livsverk. 

För att lyckas fanns Trivselhus tryggt vid vår sida. 

En gemensam resa som idag innebär att vi lever i ett hem 

som lever upp till alla våra behov och drömmar. 

Följ Ericas och Carls väg till sitt livsverk på 

trivselhus.se/vardagslyx
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I EN VÄRLD SOM INTE ALLTID RESPEKTERAR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
har religiösa ideologier, hatretorik och konservativa krafter präglat våra sam-
hällsstrukturer sedan urminnes tider. Blåa killar och rosa flickor, har funnits 
så länge vi kan minnas, utan några färgnyanser däremellan. Här i Sverige får 
en transflicka inte duscha med sina tjejkompisar efter idrotten, eftersom led-
ningen inte vet hur man ska hantera situationen eller det lagliga perspektivet. 
Fotbollen och idrotten överlag har anpassats efter grandiosa stereotyper och 
perspektiv, långt bortom mänsklighetens högutvecklade sinne. 

Under rådande samhällsutveckling med ett virus som härjar fritt, präglas den 
politiska debatten alltjämt av hat och ondska. Fler HBTQI-liv fortsätter att 
skördas, samtidigt som HBTQI-facklan slocknat i flera länder och många Pride-
tåg har fått ställas in. I Israel finns det till och med religiösa ledare som hävdar 
att pandemin är Guds straff för alla syndiga bögar, flator och transidentiteter 
i dagens samhälle. Många människor har upplysta av sin historia, tagit det 
dödliga viruset Covid-19 på allvar, skaffat sig respekt för naturen, livet, hälsan, 
ekonomin och människovärdet, men det har tyvärr inte hindrat den hatiska 
retoriken i politiken eller de religiösa ideologierna att sprida sitt budskap. Inte 
heller de konservativa krafterna. Tvärtom, fortsätter HBTQI-personer att 
diskrimineras, fängslas, våldtas, misshandlas och mördas. 

I Ryssland sitter en konstnär just nu fängslad för att hon avbildar nakna kroppar 
och domstolarna benämner det som pornografisk gaypropaganda. Samtidigt 
vinner president Putin ny mark med skrämselpropaganda som exkluderar 
partnerskap utöver det mellan man och kvinna. I Polen har samhället infört 
gayfria zoner. I Turkiet fortsätter förföljelsen av HBTQI-personer och sam-
hällsutvecklingen för mellanösterns mecka ser dyster ut. I Singapore slår en 
domstol fast att samkönat sex mellan män är ett brott. Zambias president 
dömde nyligen två män till 15 års fängelse för ”könsligt umgänge mot naturens 
ordning”. I USA fängslas och våldtas transkvinnor dagligen på anstalter då de 
juridiskt sett anses vara män. Deras brott? Att de emigrerat över den Mexikan-
ska gränsen, på jakt efter den amerikanska drömmen. 

Våra barn och framtida generationer behöver fler hjältar och sundare ideal att 
se upp till. De behöver fler färgnyanser än blått och rosa för att blomma ut som 
de vackra individer de är, utan att dömas, fängslas, diskrimineras, våldtas eller 
mördas. Vi behöver mer forskning kring genus och sprida den, liksom kun-
skap kring elitidrottande transpersoner med alla de hormonella och juridiska 
aspekter det innebär. Vi behöver fler starka själar som sätter ner foten och 
tar ställning för livet och människans värde, bortom egon, politisk makt och 
religiösa ideologier. I en samtid som inte bara är blå och rosa, är det hög tid att 
reflektera över var vi befinner oss, men framförallt vart vi är på väg. Det vi sår 
idag, är frukten vi får skörda imorgon. 

Tryck: Bold printing, Stockholm.

R U N  F O R  P R I D E  M A G A Z I N E  2 0 2 0
VD & projektledare: Janne Siponen, janne.siponen@strongmediagroup.se 
Redaktör & skribent: Jennie Nysted, sentencebynysted@gmail.com   
Art Director: Charlotte Friberg
Run For Pride 2020 medföljer som en tematidning i Dagens Nyheter.
Strong Media Group AB. Org.nummer: 559077-8535  
VD: janne.siponen@strongmediagroup.se

René Prada 
Marknadskoordinator, Run for Pride Magazine

För varje såld flaska går en krona till  
Regnbågsfonden som jobbar aktivt  
för att stödja HBTQ-organisationer  
i hela världen. 

regnbågsfonden.org

Alkohol kan  
skada din hälsa.

True Colours Cava
Artikelnr: 78045

750 ml, 99 kr
Alkoholhalt: 12%

Älska den du vill. 
Det är med bostäder som det är med människor - ingen enskild variant passar alla. Du kan behöva pröva 
dig fram för att veta vilken som passar just dig. För vissa tar det tid, andra hittar rätt direkt. Alla ser olika 
ut och har olika egenskaper. Du har rätt att älska den du vill. 

Från norr till söder finns vi på plats för att hjälpa dig på vägen till den perfekta (bostaden). 

Läs mer om oss på www.lansfast.se

VAR HAR VI VARIT 
– VART ÄR VI PÅ VÄG?
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Efter ett utmanande halvår i pandemins spår är vi många som räknat dagarna fram till 
årets Run for Pride då vi äntligen skulle få snöra på oss löparskorna på nytt.  För oss som 
arbetar med loppet och magasinet har det därför känts viktigare än någonsin att komma 
i mål. Med kända artister på scen och ett eventområde hoppades vi på att locka mer än 1 
000 deltagare. Under rådande omständigheter är vi tyvärr tvungna att skjuta fram årets 
lopp, fram till dess att Idrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten, som vi för en nära 
dialog med, kommer med nya besked.
 Med folkhälsans bästa för ögonen tror vi fortsatt på hopp, glädje och gemenskap till 
förmån för alla människors lika värde. Precis som tidigare år går 100 kr av varje såld biljett 
till Regnbågsfonden så att vi kan bidra till en jämlik värld där alla har samma grundläggan-
de rättigheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.
 Mer info och nytt startdatum kommer inom kort. Ta hand om varandra! Läs mer om 
loppet på runforpride.se  

E

Tisdagen den 28:e juli 2020 skulle ha varit dagen då vi än 
en gång intog Djurgården och förvandlade Stockholms 
kungligaste stadsdel till en färgsprakande plats. Med det 
lustfyllda loppet Run for Pride har vi sedan 2017 sprungit 
5 respektive 10 km för mångfald och allas lika värde. Run 
for Pride är ett HBTQI-lopp i gemenskapens tecken där 
de fyra priskategorierna;  Ickebinär, Dam, Herr och Bästa 
utklädnad har möjlighet att kamma hem guld eller silver.

Läs mer om loppet på runforpride.se  

– Alla har vi ett ansvar att bidra för ett öppnare 
samhälle där våra barns och människans egenvärde 
står i centrum. Modevärlden är progressiv, 
inkluderande och möjliggör mänskliga erfarenheter. 
Livet är inte enbart blå killar och rosa tjejer, den 
innefattar så många olika färgnyanser.  
Daniel Lindström, modechef Café Magasin 

– HBTQI-världen är vänskapen bortom samhället,  
den hjärtliga vänskapen som bygger på  

självklarhet. För människan, för barnen…
Hanna graaf, modell och entreprenör

– För mig har det alltid känts konstigt att människors 
identitet ska formas och anpassas efter sociala strukturer 
snarare än tvärtom. Effekten blir liksom att någon annan 
bestämmer vem du får vara, och jag tror det är många 
med mig som inte känner att de passar in i de förutbe-
stämda facken som har skapats. För mig tog det flera år 
att inse en sak och jag hoppas att jag kan bidra med att 
förkorta den tiden för andra i samma sits,   För vet ni - man 
behöver inte passa in i ett fack och det är okej. 
Jonathan Fagerlund,  
personlig tränare, Barry ś Bootcamp

– Det handlar inte 
om att bli bäst, det 
handlar om att må 
bäst. Den som vill 
något måste kämpa 
och glöden släcks 
inte trots alla mot-
gångar. Det gäller 
att hitta kraften i 
svårigheten. 
Lukas Svärd, 
elitidrottare och 
stolt transman

– ”Bara döda fiskar flyter med strömmen”  
(Louise Hofsten). Jag vägrar att vara en död 

fisk! Alla har vi rätten att leva. Jag vill ifrågasätta 
utanförskap, konservativa samhällsnormer, 

upplysa och sprida den kunskapen genom mitt 
artisteri. Vi måste våga utmana de  omedvetna, 
konservativa normer som förstör våra hjärnor.  

Sean Banan, artist

– Människans förlegade uppfattningar om hur människans 
värde ska bestämmas är vårt främsta hot. Vi måste våga 
släppa våra egon, lära av våra misstag, vara tacksamma 
för livet, upplysa och hjälpa varandra att växa, inte skapa 
murar oss emellan. Det är det som en klok man sade  
”Är det bästa av mänskligheten och livet”.
Bingo Rimér, fotograf

– Jag känner mig stolt och hedrad att få vara Run for 
Pride-ambassadör. Speciellt nu i en tid av så mycket 

osäkerhet och brus. Då känns det mer rätt än någonsin 
att uppmana  folket att få komma ut,  röra på sig  och  må 
bättre, samtidigt som det blir ett viktigt statement till 

resten av världen; inget eller ingen kan stoppa allas vår 
rätt att älska  och  vara som vi är! 

Thobias Thorwid, idrottare

ÅRETS AMBASSADÖRER
Fotograf Bingo Rimér

Run for Pride
– tillsammans är vi starka!
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FRED, KÄRLEK OCH FLOUR POWER PÅ 

BAKE MY DAY 

”
– Förra året körde vi HBTQ-

tema och skänkte 3% av 
omsättningen till RFSL.

LIVET ÄR FÖR KORT FÖR TRÅKIGA BRÖD. Men vad känne  tecknar egentligen en 
hantverksmässig bageriupplevelse? Vi har frågat Bake My Day, Stockholms läns 
största bageri och konditori med kreativitet och arbetsglädje i fokus.
 – Förra året körde vi HBTQ-tema och skänkte 3% av omsättningen till RFSL. Så då 
var det ju regnbågsfärgade prinsesstårtor, regnbågsfärgade biskvier och lite sånt där 
som gick ut till dagligvaruhandeln, säger Moses Isik vd för Bake My day.
 Som vd och delägare i ett investmentbolag arbetar han idag med en rad bolag i 
olika branscher och ville skapa något mer traditionellt och hållbart.
 – Det jag kände egentligen var att jag gärna ville fylla på med något som är lokalt, 
kan stå emot väder och vind och stå emot konjunktur. Och stå emot internationell 
konkurrens, säger Moses Isik.
 Med Bake My Day vill han kunna erbjuda samma hantverk som premium-bagerier-
na, men till humana priser. 
 – Vi är så pass stora att vi kan ha en effektivitet i att göra premium, utan att det 
ska göra hål i plånboken för konsumenten, säger Moses.
 Vi pratar lite om det prisgap som uppstår mellan de traditionella brödleveran-
törerna alla vuxit upp med och de lite lyxigare stenugnsbagerierna, där priset på en 
kanelbulle kan kosta både skjortan och halva slipsen. Ett tomrum som behöver fyllas 
för den stora delen av befolkningen som förtjänar en riktigt bageriupplevelse. 
 – Vi har de bästa recepturerna, med de bästa råvarorna. Vi gör allt för hand och vi 
gör allt lokalt här i Stockholm, berättar Moses.

ilse i färdigmatsdjungeln? Utbudet i dagligva-
ruhandeln kan vara tunt när det kommer till 
snabba och näringsrika matlådor. För företaga-

ren Moses Isik blev det motivationen till Oh My Good, väl-
lagade och balanserade måltider från de bästa kockarna 
med de bästa råvarorna. 
 – Människor vill ha kvalitet, men till ett schysst pris, 
säger Moses.
 Med Om My Good vill Moses Isik skapa ett nytänkande 
kring maten där det inte snålas på smaker, kvalitet eller 
näringsinnehåll. I samråd med en Michelinkock har han 
tagit fram färdiga rätter utan onödiga tillsatser med rå-
varor från lokala producenter, däribland storsäljaren Lax 
Deluxe, misolax med nudelsallad och lättsyrade bönor. 
Med ökad medvetenhet för eko och miljö har stort fokus 
också legat på att erbjuda fullgoda veganska alternativ. 
 – Man inser att vi måste börja käka lite mer plantbase-
rat för att få balans på den här planeten, säger Moses som 
till stor del själv väljer veganskt 
 – Why not? Det finns ju så himla mycket gott därute!
Med ett smakrikt veganskt sortiment, lågt kaloriinnehåll 
rikt på vitaminer och mineraler vill han inspirera flera att 
göra detsamma. 
 – För att lära hela Mälardalen att veganskt inte behö-
ver vara tråkigt. Tvärtom, säger Moses.

 Han nämner  Pulled Vegan Beef Bowl och den person-
liga favoriten Spicy Falafel, med kryddig bulgur på hemligt 
recept och srirachasås, som i dagarna även komplette-
ras med en mustig Boeuf Veggignon, Veganoff och den 
svenska klassikern köttbullar med mos.
 – Jag har provsmakat alla veganska köttbullar som 
finns på hela marknaden, säger Moses och skrattar.
 Han passar även på att understryka vikten av välla-
gade sides, som till exempel perfekt rårörda lingon eller 
krämigt potatismos gjort på riktig potatis.
 – Alla de små detaljerna bygger upp den perfekta 
rätten, säger han.

HÄR KOMMER OCKSÅ FÖRPACKNING och presentation 
in. Med Oh My Good har man därför försökt lösa de prak-
tiska bitarna med färdigmat, genom att placera maten i 
olika fack, där inget blandas ihop förrän måltiden ska ätas. 
Något som gör mycket för helheten.
Som van företagare med en bakgrund inom industrin, 
finns lönsamhetstänket alltid där, liksom en tydlig ägar-
struktur som skiljer rätt från fel och välkomnar alla.
 – Ens egen etik och moral blir väldigt fingervisande, 
säger Moses.
 Han minns när han som 14-åring tog del av Pride- 
tåget första gången. Glädjen, festen och kärleken.

 – Det gäller att ta bort spänningarna i det hela och 
göra det till en vanlig grej i folks ögon, säger han.
 Han liknar vissa generationer vid en repig gammal 
LP-skiva, som snurrar på i samma invanda spår, men 
hoppas desto mer på våra barn och deras framtida barn.
 – Ju yngre man är ju bredare syn får man tror jag 
generellt. Man har liksom ett öga in i hela världen och en 
större medvetenhet, säger Moses.
 – Samma sak med män och kvinnor i arbete, accep-
tans för olika kulturer och bakgrund. Nya generationer 
kommer att se på saker på ett helt annat sätt.

Sugen på en fräsch måltid on the go? 
Besök Ohmygood.se för sortiment och matinspo!

Oh My   
  Good 

– färdigmat för 
medvetna människor 

on the go

V

 Han nämner prinsesstårtan som är helig i det svenska folkhemmet, men knap-
past slår i andra länder.
 – Det finns ju många lokala betingelser som gör den till en lokal produkt, säger 
Moses.
Till exempel färsk vispgrädde, riktigt smör eller svenska ägg från frigående höns.
Från Bageriet i Huddinge söder om Stockholm bakas och levereras bröd och bakverk 
dagsfärskt varje dag, samtliga tillverkade på noga utvalda, svenska råvaror. 
Samtliga ingredienser är även helt fria från palmolja. Något som Moses hoppas att 
fler producenter ska följa. Särskilt med all den information som idag finns kring palm-
oljans förödande inverkan på klimat, människor och djur.
 – Här finns det ju faktiskt alternativ, det är det som är grejen, säger Moses.
 
MED EN TYDLIG MILJÖPOLICY OCH ETT STARKT EKOTÄNK, ser han det som ett 
livsviktigt ställningstagande, som samtidigt banar väg för en sundare arbetsmark-
nad. 
 – Någon måste ta täten, säger han.
 Han menar också att det aldrig är svårt välja rätt när samtliga beslut som tas 
bottnar i identiteten för företaget och den värdegrund det vilar på. Han har ännu inte 
bestämt exakt hur årets Pride-bak ska se ut, men hoppas kunna nå ut ännu mer, med 
kärlek och flour power till alla. Vill du njuta av en bageriupplevelse utöver det vanliga? 
Besök bakemyday.se

”
– Alla de små detaljerna 

bygger upp den 
perfekta rätten.

”
–  Vi gör allt för hand och vi gör 

allt lokalt här i Stockholm.
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Alkohol kan skada din hälsa

kvalitetsviner.nu

Viner från 

Châteauneuf du Pape 
En elegant förpackning kombinerad med  
två olika röda och ett härligt friskt vitt vin.  

SB Artikelnr: 78986  |  3 viner paketpris 795:- 

LUKAS SVÄRD OM

ATT FÖDAS I FEL KROPP

ödd flicka, såg Lukas Svärd som 12-åring en doku-
mentär om könskorrigering och kände instinktivt 
att det var svaret på allt. Idag ser han tillbaka på 

en framgångsrik karriär inom Brandförsvaret och elit-
idrotten.
 – Jag har aldrig velat att min bakgrund ska hindra det 
jag vill göra, säger Lukas.
 – Första gången jag gick in i herrarnas omklädnings-
rum vågade jag inte byta om. Så jag gick hem, berättar 
Lukas. 
 Andra gången nådde han toaletten. Aktiv inom tria-
thlon tvingades han utsätta sig för mental påfrestning  

för att kunna träna. 
 – För mig ledde det till att jag ändå kunde hantera det 
och sedan blev väldigt duktig i  triathlon , säger Lukas som 
nyligen deltagit i ett RFSL-projekt med fokus på att få 
transpersoner att träna. 
 
FÖR EN SOM ALLTID varit utanför kan främlingar av-
skräcka, liksom oron över att byta om – eller  inte få vara 
sig själv, som tär psykiskt och sätter stopp för många 
träningsdrömmar.
 Lukas berättar att elitidrotten dessutom saknat 
tydliga riktlinjer kring testosteron och doping, vilket kan 

F komplicera situationen. Som  transsexuell  behöver du 
styrka varför testosteronet injiceras, för att få retroaktiv 
dispens.
 – Självklart har det blivit bättre, men det är fortfarande 
mycket gamla och icke existerande rutiner som fortsatt 
drabbar  transsexuella, säger Lukas.
 Själv har han alltid kört på, bara för att han verkligen 
velat.
 – Många har en tendens att lägga sig i hur alla ska vara 
hela tiden, säger Lukas.
 – Det skulle ju vara skönt om alla bara fick vara sig 
själva.

”
– Första gången jag gick in i 
herrarnas omklädningsrum 
vågade jag inte byta om. Så 

jag gick hem.

”– Det är klart att vi måste värna om våra 
värderingar, hela tiden, varje dag.

nder parollen vem du än är, vart du än ska, 
trafikerar SJ dagligen 291 stationer från norr 
till söder. Som svensk samhällsaktör med 
närmare 5000 medarbetare och 54 miljoner 

resande per år är jämställdhetsfrågor och allas lika värde 
djupt förankrat i reseföretagets DNA.
 
– Vi är ju en del av Sverige. Vi är viktiga för Sverige, så det 
är klart att vi måste värna om våra värderingar, hela tiden, 
varje dag, säger Pernilla Johansson ansvarig för CSR sam-
arbeten på SJ AB.

Med samarbetspartners som Våga va dig själv!, Friends, 
Mind och andra ideella organisationer arbetar SJ även för 
nolltolerans mot mobbning och trakasserier i Sverige.
 – Kultur och mångfald är ingenting man får gratis, 
säger Pernilla.
 Hon understryker vikten av konstant implementering 
på daglig basis. Att aldrig luta sig tillbaka och tro att man är 
färdig.
 – Orden man sätter på pränt måste fyllas med  
någonting.
 Något som kräver att CSR-frågor får en naturlig plats 

på ledningsnivå, men också resurser, vilket kan vara en 
utmaning i många företagskulturer.
 – I det trycket som är i samhället idag på snabba resul-
tat och effektivitet så glömmer man  ibland människan, 
säger Pernilla.
 Att dagligen föra människor närmare varandra ser hon 
som ett privilegium och en utmaning.
Så hur jobbar vi framåt?
 – Jag skulle önska att vi inte gick och funderade på att 
vi var olika - för vi är olika, säger Pernilla. Det är oerhört 
viktigt att känna att du får vara den du är.

Läs mer om SJs hållbarhetsarbete på SJ.se

U

SJ – FRAMGÅNGSTÅGET 
SOM VÄLKOMNAR ALLA
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När hela världen står på ända fortsätter Nobinas 3 600 
bussar ändå rulla ut varje morgon. Med tusentals an-
ställda i alla åldrar av blandad etnicitet, könsidentitet, 
religion och sexuell läggning, är bolaget ett samhälls-
viktigt och väloljat maskineri med mångfald i fokus.  
     – Värderingar är någonting mer än en fin tavla på  
väggen, säger David Erixon, hef Public Affairs &  
Kommunikation på Nobina.

SOM MÅNGÅRIG PARTNER till Sthlm Pride och vinnare 
av Unionens ärofyllda HBTQ-pris 2019, värnar Nobina om 
mångfaldsarbete i samtliga led. 

        – Känner man en tydlighet kring vårt mångfaldsarbete 
hela vägen uppifrån och ner, så tror jag att det skapar en 
ryggrad och stabilitet hos företaget, säger David.
Något som kräver mod.
 – Vi har trygga värderingar att luta oss emot när det 
blir komplexa frågeställningar. Man måste inse att vi, 
alla företag, alla människor, har fördomar och då måste 
man våga diskutera dom. 
 Men hur?
 – Ska man få saker att faktiskt hända och vara, då 
måste det bli en ledarskapsfråga, säger David.
     – Det arbetet består i att alla chefer och ledare, 
oavsett nivåer och roller, måste stå för samma  
saker.
 
DÅ OCH DÅ NÅS HAN AV SMÅ BERÄTTELSER i 
bolaget som bekräftar den tesen. 

      – Jag har bland annat hört om människor som kom ut för första gången någonsin 
på jobbet eftersom det var där de kände sig trygga i det. När jag hör sådant känner jag 
mig väldigt stolt, säger David.
 – Vad det handlar om är att när man har värderingar och när man står för saker – då 
vågar man också prata om det.

Nyfiken på Nobina? Läs mer på Nobina.se

 – Man måste inse att vi, alla företag, 
alla människor, har fördomar och då 

måste man våga diskutera dom. ”

Nobina – mångfald i ständig rullning 

PÅ NYA BOENDET presenteras nyproducerade bostadsrätter, hyresrätter, student-
bostäder, äganderätter, co-living och snart även företagsbostäder för bostadssökande. 
På sajten och i appen samsas nyproduktioner av varierande status, med allt från bo-
stadsprojekt på planeringsstadiet till säljstartade, tillträde inom sex månader eller helt 

inflyttningsklara. Kort sagt, något för de flesta.
 – Livet händer hela tiden och man kan inte alltid planera, vi vill erbjuda något för
alla faser i livet, säger Monika.
 
Hon berättar att en generell uppfattning är att det tar två år från det att du köpt en
nyproducerad bostad tills du faktiskt kan flytta in. Den goda nyheten är att du inte alls
behöver vänta så länge.
 – Det har aldrig funnits så här många nyproducerade bostäder att tillträda som
det gör på marknaden just nu, säger Monika.
 Trots en ekonomi som tillfälligt bromsats, ser hon fortsatt ljust på framtiden.
 – Nu gäller det att finnas på kundens villkor. Beslutet sker online och vi arbetar för att
anpassa marknadens erbjudande på bästa sätt för att presentera allt kunderna
behöver, avslutar Monika.

Går du i bostadstankar? Besök nyaboendet.se - 100% nyproduktion!

Visste du att en tredjedel av den svenska bostadsmarkna-
den idag består av nyproduktion? Ändå vittnar bostads-
sökande om hur svårt det kan vara att hitta rätt bland 
hundratals bostadsutvecklare, som alla vill nå ut. Något 
som Monika Pirslin tog fasta på när hon tillsammans med 
Edison Donnius grundade Nya Boendet - en digital sam-
lingsplats för nyproduktion.

  Nya Boendet  
– nyproduktion för livets alla faser

BIDRAR TILL ÖKAD TRYGGHET 
FÖR SL-TRAFIKENS RESENÄRER

ANGELA MITROVICH

Angela Mitrovich är trygghetsoperatör i SL:s 
kollektivtrafik. Som kvinna i en mansdominerad bransch 

har hon mandat att fatta nödvändiga beslut och leda 
både ordningsvakter och andra trygghetsresurser. 

tt lugn vilar över Angela. Men det dröjer aldrig 
särskilt länge innan hon blixtrar till och djärvt 
skojar om självupplevda äventyr i världen som 
transkvinna. Vi lever förstås i samma värld - men 

samtidigt är det tydligt att det finns skillnader. Angela har 
jobbat nästa tre och ett halvt år som trygghetsoperatör 
på trafikförvaltningen, Region Stockholm, verksamheten 
bakom SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänsten. 
 
- Ärligt talat var jag en riktig mes när jag först började 
som trygghetsoperatör. Jag saknade självförtroende 
och hade svårt att ta plats. Men med tiden kom självsä-
kerheten, vilket krävs för att klara av yrket. Du måste vara 
streetsmart, berättar Angela. 

HON FÖRKLARAR LITE NÄRMARE. Streetsmart innebär 
att du behöver koppla på en viss attityd för att hantera  
de stressade situationerna som kan uppstå bland trygg-
hetsresurserna. Du behöver våga konfrontera och 
ifrågasätta. På trygghetscentralen jobbar fler kvinnor 

än män. Uppfriskande, menar Angela, eftersom en del av 
de personliga egenskaperna som är nödvändiga hos en 
trygghetsoperatör kan ses som typiskt manliga.
 – Trygghetscentralen är igång dygnet runt och vårt 
nätverk består av ordningsvakter, trygghetsvärdar, 
egendomsväktare, polis och annan räddningspersonal. Vi 
bevakar de ca 22 500 trygghetskamerorna ute i kollektiv-
trafiken och kan spola tillbaka och granska händelser som 
tidigare inträffat, säger Angela.

DE SENASTE ÅREN har trygghetscentralen utvecklats 
enormt och fler samtal tas emot via trygghetstelefonen. 
Det beror på att fler känner till vilket nummer de ska ringa 
om man känner sig otrygg. 
 – Trygga samhällen är ett omdiskuterat ämne i media. 
En kollega till mig upplever att det var stökigare ute i 
kollektivtrafiken när trygghetscentralen först öppnade 
jämfört med i dag. Ibland presenteras en bild av Sverige 
som otrygg i media trots att det kanske inte är så, menar 
Angela. 

E

– Vi lever i en märklig värld 
där män måste hävda sig 

och jag vet hur utmanande 
det kan vara att betraktas 
som normbrytande enligt 

samhällsidealen. 

SJÄLV KÄNNER SIG ANGELA TRYGG i SL:s kollektiv trafik 
både som transkvinna, människa och resenär. Men faktum 
är att den upplevda otryggheten bland kvinnor är mycket 
högre än bland män. Unga killar med kriminell bakgrund 
är överrepresenterade i brottsstatistiken enligt Brotts-
förebyggande rådet. På trafikförvaltningen görs insatser 
för att öka tryggheten: fler trygghetsresurser ute i  
trafiken, trygghetskameror i bussar samt mer gatubelys-
ning och mindre buskage mellan stationen och hemmet 
bland annat. 
 
ANGELA FUNDERAR EN STUND, sen släpper hon fram 
sin humor på nytt. Hon hävdar till exempel att äldre kvin-
nor är extra tuffa ute i kollektivtrafiken – de har helt enkelt 
inga fler ”fucks to give”.   
 
– Vi lever i en märklig värld där män måste hävda sig och 
jag vet hur utmanande det kan vara att betraktas som 
normbrytande enligt samhällsidealen. Men det ser jag 
som en styrka, säger hon. 

Text: Martina Viklund SLL, Fotograf: Anna Böhm

”
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Det första som slår en när Jacob talar om växter och od-
ling är hur outtömligt mycket det finns att lära sig, vare sig 
det gäller sättpotatis, pelargoner från Ekerö eller jordgub-
bar med rosa blommor. 
 – Det går fortfarande inte en enda dag utan att jag lär 
mig något nytt om växter. Då har jag ändå jobbat över 
tjugo år, säger Jacob.
 Att medverka i Run for Pride ser han positivt på.
 – Jag hoppas att HBTQ-rörelsen fortsätter att växa 
och att fler vill ansluta, säger han.

DET HAR VARIT EN ANNORLUNDA VÅR. Med fler kun-
der hemma i stan anar Jacob helt klart en Coronaeffekt i 
konsumerandet, men också en förstärkning av befintliga 
trender. Däribland hydroponisk odling; en smidig metod 
utan jord, som med rätt slags belysning öppnar upp för 
odling inomhus under höst och vinterhalvåret. Andra 
modeflugor såsom växter som pollinerande insekter gillar, 
fairtrade och svenskodlat tycks också hålla i sig. Som Sve-
riges första MPS-certifierade kedja kräver Blomsterlandet 
att deras odlare och leverantörer också är det. De vill 
också erbjuda så mycket närodlat som möjligt. Hållbarhet 
har aldrig varit viktigare. 
 – Det växlar över mer mot att man odlar eget ätbart, 
snarare än bara prydnadsväxter och det tycker jag att man 
kan märka ännu mera av i år, säger Jacob.
 – Man vill veta vad man stoppar i sig. 

ATT KUNNA SKÖRDA OCH ODLA SJÄLV är något vi  
delvis ärvt av våra förfäder , som genererar stor skapar-
glädje, för visst är det fascinerande att se något gro och 
uppnå resultat på kort tid.
 – Man kan skörda sallad några veckor efter att man 
sått, spenat och sådant som går snabbt att odla. Det är  
en väldigt stor tillfredsställelse i det.
Men hur kommer man igång?
 – Man ska alltid utgå från vilken funktion man vill ha, 
säger Jacob. 
 Han rekommenderar smarta val när det gäller  

ätliga växter.
 – Gillar du inte chili kanske det är bättre med paprika 
eller en tomat istället, säger han. Det är ju också en trend 
att man planterar ihop prydnadsväxter med ätligt. 
 
HAN NÄMNER MANGOLD i glada färger ihop med höga 
perenner, gula och vita smultron mellan pelargonerna 
eller klockranka och sockerärtor. Själv blandar han gärna 

färgskalor och uppmuntrar till nya lösningar, så länge som 
rötter och bladverk får tillräckligt med syre och utrymme. 
 – Det är inte bara trädgårdsland med raka rader i idag. 
Man kan blanda mer och låta det bli lite crazy utan att det 
gör någonting, avslutar Jacob.

Gröna fingrar? Besök Blomsterlandet City eller hitta din 
närmaste butik på Blomsterlandet.se

 3 SNABBA ODLINGSTIPS: 
1. Välj rätt växt! Tänk över var den ska stå och hur ofta 

du vill/kommer att vattna den. 

2. Unna dig riktigt bra blomjord som håller struktur, 
fukt och näringsämnen över tid. 

3. Tillsätt extra näring efter 3-4 veckor. Finns i flytande 
form eller som näringspinnar för den mer bekväma.

BLOMSTERLANDET – LÅT ALLA 
FORTSÄTTA BLOMMA UT
Efter en vår i karantänens tecken 
och hemester i antågande, 
blomstrar intresset för odling 
på Sveriges uteplatser. Men vad 
behöver du som nybörjare tänka 
på innan du går loss på balkongen? 
Det har vi frågat Jacob Nilsson, 
butikschef på Blomsterlandet City. 



VI HAR ÖPPET 
HELA SOMMAREN

Coronapandemin har under våren ändrat förutsättningarna för 
konstnärer och gallerister när utställningar och mässor blivit inställda. 

Nu ställer Galleri Melefors om och flyttar sitt fokus till webben och 
har även öppet hela sommaren för tidsbokade visningar i galleriet. 

Johan Melefors blickar nu hoppfullt mot höstens utställningar.

RADITIONSENLIGT VISAS ny konst upp 
under sociala former på vernissager och 
utställningar. Trots digitaliseringen 
säljs och köps konst fortfarande oftast 

genom fysiska möten. Under våren har pandemin 
ändrat spelplanen totalt och satt press på många 
konstnärer och gallerister. I skrivande stund vet 
vi inte när livet i stort, och verksamheten kommer 
att återgå till det normala. Vad vi vet är att det 
kommer att ta tid tills utställningar och mässor 
återgår till tidigare förutsättningar. 
 – Våren är normalt sett vår viktigaste utställ-
ningsperiod på året. Därför var vi tvungna att 
agera kreativt – för vår egen men även för konst-
närernas skull, säger Johan Melefors som driver 
Galleri Melefors i Linköping.
 – Så här långt är vi ändå försiktigt positiva 
och har ägnat oss mycket åt ”search and find” för 
intresserade kunder och vi har en jämn ström av 
förfrågningar och intresse kring modernt, klas-
siskt, måleri och skulptur.

GALLERI MELEFORS HAR FLYTTAT sitt fokus från det 
fysiska galleriet och mässor till sin hemsida. Det 
som tidigare varit ett komplement i försäljningen 
blir nu huvudbutik. Onlineförsäljning av konst 
är i sig inget nytt men den etablerade gallerist-
marknaden har fram tills nu föredragit personlig 
försäljning.

 – Vi som driver fysiska gallerier verkar i en 
”eldsjälsbransch”. Vi brinner för konsten och det 
personliga mötet, berättar Johan och fortsätter: 
 – Kanske är det så att många precis som vi 
fått mer tid att reflektera, tid att följa upp tankar 
och projekt som man haft och införliva idéer som 
inte blivit av i den vanliga stressade vardagen.
 Galleriet i centrala Linköping erbjuder privata 
visningar så man i lugn och ro kan disponera hela 
galleriet själv, men för att ytterligare underlätta 
skapandet av ditt ”nya” hem kan du nu låna hem 
konst för att lättare få känslan av vad som passar.

FRÄMST UPPMUNTRAS DE intresserade att gå till 
hemsidan och botanisera i galleriets egen samling 
och bland konstnärernas digitala utställningar 
som uppdateras löpande. 
 – Syftet med online-kampanjen är dels att 
kunna fortsätta utställningsverksamheten när pan-
demin lagt sig och dels att stödköpa konst av våra 
nutida konstnärer. 
 Johan Melefors menar att det är viktigt att 
stötta de nutida konstnärerna och ge dem möj-
lighet att fortsätta sitt skapande inför höstens 
kommande utställningar som nu planeras med 
begränsningar i linje med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  
 – Vi kan tänka oss att ha vernissagetider enlig 
förbokat schema med allt från 8 personer i taget 
och upp till vad som vid tillfället anses vara rim-
ligt, säger Johan.

RESPONSEN PÅ INITIATIVET med online-utställ-
ningarna har varit positiv. Konstintresserade ser 
kampanjen som ett unikt tillfälle för en bra inves-
tering samtidigt som det bidrar till en god sak. 
 – Konsten är inte mindre intressant för att vi 
har drabbats av ett virus. Om du har möjlighet 
– bli en mecenat för konsten i coronatider, menar 
Johan.
 Under våren har Galleri Melefors även fått 
mycket förfrågningar från intresserade kunder om 
specifika konstnärer. 
 – Med 30 års erfarenhet i konstmarknaden 
och som medlem i Förenade Konst & Antik-
handlare har vi ett brett kontaktnätverk och kan 
hjälpa dig förmedla både svensk och internatio-
nell konst, avslutar Johan Melefors. ◆

melefors.com

T

melefors.com

G A L L E R I MELEFORS

Platensgatan 7, Linköping | mail: kontakt@melefors.com | tfn: 013-31 14 30 | Melefors Invest AB, Box 1221, 581 12 Linköping

VERNISSAGEHELG HOS 
MICKE JOHANSSON

Den 19 och 20 september 
har vi bokat en vernissage-
helg hos Glasblåsmästaren 
Micke Johansson i hans 
hytta i Örsjö. Då får du 
som besökare uppleva 
när Micke blåser några av 
sina unika dubbla arieler.

För att delta krävs bokning via mail
på kontakt@melefors.com, där man 
meddelar antal deltagare och tid man 
önskar delta. Vernissagen hålls klockan 
11.00 samt 13.30 båda dagarna. 
 Platserna fördelas sedan efter gällande 
rekommendationer och enligt ”först-till-
kvarn-principen”.

MISSA INTE DENNA CHANS!

Robert Hilmersson, Flowers: Love is in the Air, Akryl & 
sprayfärg. Målad på Andy Warhols edition ”Flowers” av 
Sunday B. Morning, 108 x 107 cm inkl. ram. Pris 28 000 kr

Emilia Linderholm, 
La Vie En Rose, Glasskulptur 
Höjd: 23 cm. Pris 12 000 kr

Christian Koivumaa, Stockholm Kungsträdgården XXXX, Akvarell, 
56 x 76 cm. Pris 12 000 kr

Micke Johansson 
Coral Series, 
Graariel – 3D 

– Unique, 
Höjd: 33 cm.

 Pris 68 000 kr

Johan Krouthén, Skördetid, Olja på duk, 97 x 127 cm inkl. ram.
Pris på förfrågan

Lars Lerin, Skogsdis, Akvarell på papper, 
96 x 76 cm inkl. ram, Pris på förfrågan

Bruno Liljefors, Vinterhare i skogsterräng, Olja på duk, 
86 x 101 cm inkl. ram. Pris på förfrågan

Pernilla Stappe, En dag vid Rivieran, Olja på duk, 
117 x 154 cm inkl. ram. Pris 58 000 kr

Leander Engström, Utsikt ifrån Svolvær, Olja på pannå, 
38 x 42 cm inkl. ram. Pris på förfrågan

Anna Maria Rogberg, Flickan på ängen, 
Olja på duk, 81 x 81 cm. Pris 22 000 kr

Bertil Vallien, 
Passport Blue

Båtens längd: 87 cm, 
40 000 kr

GALLERI MELEFORS

Johan Melefors driver Galleri Melefors i Linköping.

HELA KATALOGEN ONLINE!
Sommarens stora mässa, Helsingborg konst 

& antik är inställd men vi publicerar hela 
katalogen online på melefors.com.

Här hittar du ett spännande utbud med 
Klassisk, Modern och Nutida Konst.

Vi erbjuder även fri transport i hela landet. 
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Som sextonåring valdes hon in 
det svenska damlandslaget. 2018 

kammade hon hem Diamantbollen, 
men mittbacken Nilla Fischer är 

inte bara elitfotbollsspelare, hon är 
kvinna också – gift med en annan 

kvinna. Något som både inspirerar 
och provocerar.

– Som fotbollspelare och kvinna  
står du redan utanför normen, säger 
Nilla som med åren lärt sig stå upp 

för sig själv.

 är vi gör intervjun är pandemin ett faktum. Nilla Fischer är hemma 
på landet, som hon säger. Lämnar och hämtar sonen Neo på dagis, 
tränar och håller daglig kontakt med lagkamrater och familj. I likhet 
med andra kan hon inte träffa sina föräldrar. Det känns tungt. Hon 

har alltid haft stort stöd hemifrån och fått skjuts till otaliga träningar. 
 – Om det inte hade varit fotboll hade det nog blivit någon annan idrott, säger Nilla.
Men fotboll blev det. Sedan hon valdes in i det svenska damlandslaget 2001, har karriär-
en rullat på snabbt, i både med och motvind. Helt okomplicerat är det inte att kliva in på 
männens självskrivna arena. 
 – Det är många som säger att damfotboll är så dåligt, säger Nilla. Men har du tittat på 
en match någon gång då? Nä, det har de ju aldrig gjort.
 Hon nämner nedsättande uttalanden, som att hon och hennes lagkamrater inte 
skulle träna lika ofta eller hårt som det manliga landslaget. Att de skulle gynnas av en 
lite mindre fotbollsplan att spela på. Eller en lättare fotboll, så att de kan sparka hårdare, 
göra fler mål.
 Man föreställer sig liknande kommentarer inom herrfotbollen, men släpper genast 
den tanken.
 – Det är klart man kan bli ledsen, säger Nilla. 
 Så läser hon heller inte allt som skrivs. Med erfarenheten kommer förmågan att 
vända andra kinden till. 
 – Jag tänker att vi behöver utbilda varandra och ge dem som inte förstår eller har 
kunskap och information hur vi har det i HBTQI-familjen, säger hon.
 – Allt från hur vi blir diskriminerade till att varför det inte känns bra för någon att bli 
kallad han eller hon.

VÅRT SAMTAL GLIDER ÖVER PÅ stormakter och minoriteter, de regnbågsfärgade 
naglarna och tysta protesterna under de olympiska spelen i Ryssland 2014. Kanske har vi 
kommit en bit sedan dess. Likväl kvarstår de främlingsfientliga krafterna, både utanför 
och i Sverige, där SD blivit ett av landets starkaste partier. Så hur jobbar vi framåt, bort-
om traditionella könskategorier, förföljelse och förtryck?
 – Vi behöver arbeta med att få ett mer inkluderande samhälle, till exempel att inte 
”köna” så mycket, tror Nilla.
 – Vi behöver jobba med queerperspektivet.
 Hon tror på att normalisera så mycket som möjligt för barn och ungdomar och inte 
alltid utgå från manligt och kvinnligt eftersom världen idag ser annorlunda ut. 

SOM FÖRÄLDER vill hon lära sonen allas lika värde, oavsett könstillhörighet eller hud-
färg. Hon berättar att den största utmaningen som HBTQI-förälder varit att behöva 
adoptera sin egen son. Stödet från vänner, familj och andra vuxna förebilder är allt.
 – Det är inte bara vi som ska uppfostra honom utan ett helt nätverk, säger hon.

NILLA OM:
Machokultur: Jag kan ju rent hypotetiskt vara mer macho som kvinna än en man 
om man ska hårdra det. 
Pride: Pride betyder frihet, Pride är en möjlighet för människor att vara den hen 
är fullt ut, vilket det kanske inte alltid finns utrymme för i det ”vanliga” livet. 
Kärnfamiljen: Jag tror inte att man måste ha en mamma och pappa eller att 
man måste ha två föräldrar egentligen. Det behöver faktiskt inte alltid vara en 
mamma haj och pappa haj.
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”– Vi behöver arbeta med 
att få ett mer inkluderande 

samhälle, till exempel att 
inte ”köna” så mycket.

NILLA 
FISCHER

MED HJÄRTAT PÅ RÄTT PLANHALVA:

N

NILLA FISCHER 
Gör: Spelar fotboll i damallsvenskan i Linköpings FC. En del av det svenska 
landslaget sedan 2001.
Bor: Linköping 
Ålder: 36 
Familj: Hustrun Mika och sonen Neo 2 år.
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Rabattkod: runforpride 
Handla innan: 10/10 2020

Frågor och beställningar:
jonas@juvelia.se  |  070-7770699

Tennisarmband 
i världsklass!

 15% 
RABATT

Läs mer och beställ på www.juvelia.se

JONNA OLSSON  
– MÄNNISKOKÄNNARE ÄNDA UT I HÅRTOPPARNA ”

– Med åren lär man sig se om 
du är riktigt stressad eller 

gått igenom en tuff period.

om grundare av klädmärket SkinnyJo och framgångsrik frisör driver Jonna 
Olsson den populära podden “Vad sa du sa du?”, där hon tar upp folkhälsan och 
varför vi mår som vi mår.

      – Om du kommer till mig som frisör kan du inte dölja så mycket. Jag ser det mesta, 
säger Jonna.

DET ÄR LÄTT ATT IMPONERAS AV JONNA. Hennes entreprenörskap spänner över 
flera branscher och träder in i nya med en självklarhet som inte går att väja för. Hur blev 
hon så driven?
      – Det är fortfarande ett under, säger Jonna som menar att viljan att förmedla något 
alltid funnits där. 
I valet mellan mode och skönhet blev det både och. Idag är SkinnyJo ett etablerat ak-
tiebolag och Jonna frisör och poddare, som studerar basmedicin med målet att hjälpa 
kunder på cellnivå. 
      – Man går igenom ganska mycket i frisörstolen, säger Jonna.
      – Med åren lär man sig se om du är riktigt stressad eller gått igenom en tuff period.
 Hon nämner akut håravfall som ett resultat av trauma eller sorg, men understryker 
att anledningarna kan vara fler än så. När kroppen lider från insidan, drabbas även utsi-
dan. Allt hänger ihop.  Så präglas podden alltjämt av en fascination för människan. Inför 
poddens tredje säsong ser hon fram emot att fördjupa sig ytterligare i män, kvinnor och 
deras komplexa känsloliv.
      – Oavsett vad du lever i för relation, bi, homo eller straight, så handlar det om kommu-
nikation i slutändan. Att hela tiden försöka sätta fingret på sina känslor. 
 
MED PRIDERÖRELSEN VARMT OM HJÄRTAT hoppas Jonna på fortsatt acceptans och 
transparens.
      – Det handlar inte bara om HBTQ, utan om hela samhället, att alla sluter upp. 
Blir du också nyfiken på Jonna? Lyssna in dig på “Vad sa du sa du?” eller besök Skinnyjo.se 

S

KAN TRÄNING VERKLIGEN VAR ROLIGT? Kritiserad 
och missförstådd under 90-talet får poledance nu sin 
upprättelse när allt fler söker sig till dansstången. Vi har 
pratat med Petra Larsson, pole-proffset bakom Studio 
DQ som för tjugo år sedan tog fitnesstrenden från USA till 
Sverige.
    – Hos oss kan du träna allt som är roligt, säger Petra.
 Som först i Norden att introducera poledance har vä-
gen till framgång kantats av både fördomar och motgång-
ar. Idag är Petra störst i Europa, huvuddomare i poledance 
VM och en träningsinspiratör utan dess like. Men varför 
just poledance?

 – Det häftigaste är att det är en effektiv träningsform 
där man får uttrycka något, säger Petra.
 Med flera dansformer i ett och samma koncept 
blandas styrketräning med tekniska moment för bättre 
hållning, flexibilitet och rörlighet.
 – Du får en inre magmuskulatur som är svår att träna 
någon annanstans, säger Petra.
 
HON NÄMNER OCKSÅ HÄLSOVINSTER som ökat själv-
förtroende och förbättrad kroppskontroll.
 – Mår kroppen bra så mår huvudet bättre, säger Petra.  
 – Mitt budskap har hela tiden varit kom och testa!

ELDSJÄLEN 
BAKOM RUN 
FOR PRIDE

JANNE SIPONEN

SOM RUTINERAD EGENFÖRETAGARE och projektledare bakom flertalet annonsma-
gasin är skaparen av Run for Pride, Janne Siponen en doer med till synes outsinlig energi. 
Här berättar han om drivkraften bakom framgångarna, idrotten som fristad och sorgen 
som format honom. 

RUN FOR PRIDE är frukten av en stadig fot inom HBTQ-rörelsen och ett genuint löpar-
intresse. En gång friidrottare på 800 meter fann Janne tidigt motivation och trygghet i 
idrottsrörelsen. Det var också där prestation belönades och självkänslan kunde byggas 
upp.
 – Jag har alltid haft en känsla av att jag inte varit tillräckligt bra eller duktig i min upp-
växt, säger Janne.
 
SEDAN FADERN varit med om en bilolycka, placerades Janne som fyraåring i foster-
familj med flera andra dag- och fosterbarn, vilket tvingade honom att stå på egna ben. 

 En känslomässigt tung period som han delvis återupplevde då hans lillebror gick bort för 
två år sedan. 
 
 – Jag försökte finna svar på varför och mådde fruktansvärt dåligt, säger Janne som 
aldrig riktigt gett sig själv tid att stanna upp.
 – Ibland undrar jag faktiskt vad jag håller på med, säger han blygsamt.
 Flytten till Stockholm som 20-åring och en näsa för affärer, växte snabbt till ett starkt 
entreprenörskap med fokus på Priderörelsen. 
 
– SOM HBTQ-ARE ÄR DET HÄR LIVSVIKTIGA FRÅGOR, för alla. Inte bara för mig, säger 
Janne.
 Han tillägger att Sverige kommit långt, medan andra länder fortfarande kuvas under 
kränkningar och dödsstraff.
 – Att kunna få älska vem man vill är alla människors rättighet.

 POLEDANCE 
LUSTFYLLD TRÄNING FÖR GLADA KROPPAR

 En uppmaning riktad till alla - män som kvinnor och 
icke binära.
 – Det är svårt att skriva en artikel om att någon är 
extra välkommen, eftersom alla är så välkomna, tillägger 
Petra.
 Själv gör hon ingen skillnad på människor och brinner 
för initiativ som lär oss mer om varandra och vår samtid. 
Inte minst i Corona-tider.
 – Att vi firar varandra och det vi har, att vi faktiskt finns 
på den här jorden.
 
Vill du testa poledance? Boka en kurs på studiodq.com

– Du får en inre 
magmuskulatur 
som är svår att 
träna någon 
annanstans. 

”– Det häftigaste är 
att det är en effektiv 
träningsform där man 
får uttrycka något.

” – Att kunna få älska vem man vill är alla människors rättighet.

FOTO: ANNE-LIE RYDE, MAKEUP: THERÉSE LOOSAAR

Frisören Jonna Olsson 
driver den populära 
podden “Vad sa du sa du?”
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Gunilla Hultgren Karell, 
Expressen Leva & Bo, 

14 april 2019

Sune Liljevall, Dala-Demokraten,
9 juni 2019

Gunilla Hultgren Karell, 
Expressen Leva & Bo, 

14 april 2019

Sune Liljevall, Dala-Demokraten,
9 juni 2019

”Fynd!”

M E T O D O  C L A S S I C O  •  I T A L I E N

Alkohol i samband 
med arbete ökar 

risken för olyckor

NR 7701 • ROTARI • ROSÉ 2013 
ALK. 12,5% VOL. • 750 ML 
FINNS ÄVEN SOM MAGNUM 1500 ML129 kr

   SWEDEN

2020

VILL DITT FÖRETAG TRÄNGA IGENOM BRUSET PÅ  
ETT NYTT OCH EFFEKTFULLT SÄTT?  

Konsultera Robert Nehmé på SEVENINCHES.SE
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– Ta till sig varje människa 
med ett öppet tankesätt, 

mod och nyfikenhet.”

ENTREPRENÖREN  
SOM FRÅGAR VARFÖR

ROBERT NEHMÉ 

FÖR KONCEPTUTVECKLAREN ROBERT NEHMÉ är frågan varför allt. En fram-
gångsfaktor som med ett brett nätverk och en stor portion nyfikenhet, fört honom 
dit han är idag.
 – Jag tror inte att världen är så svartvit eller så självklar som vi så gärna vill få den 
till att vara, men det hade varit det absolut bekvämaste, säger Robert.
 Som grundare av kommunikationsbyrån Seven Inches är han van vid att se 
möjlig heter där andra kört fast.
 – Mycket i mitt jobb handlar just om att utveckla koncept och finna nya sätt att 
göra saker på, att utmana det traditionella och ständigt överraska, säger Robert. 
En strategi som väcker frågor.
 – Varje gång man landar i något som inte gjorts tidigare vill människor gärna 
mappa in lösningen i olika fack, vilket kan bromsa den kreativa processen och möjlig-
heten att skapa sig ett försprång, säger Robert. 
Så hur undviker man att hamna där?
 – Ta till sig varje människa med ett öppet tankesätt, mod och nyfikenhet. Se hur 
man kan utveckla relationen med just den, där och då, säger Robert. 

HAN FÖRKLARAR SKILLNADEN mellan att anamma något som redan gjorts och 
faktiskt göra en investering från noll. Att finna kraft och inspiration i människors 
unika erfarenheter. 
 – Vi gör alltid vårt yttersta för att passa in, men innerst inne är vi alla olika, säger han.
 – Det är människors olikheter i kombination med frågor och reflektion som gör 
att man blir nyfiken på att laborera med det befintliga för att skapa något nytt. 

GÄSTFRIHET OCH VÄRME  
SEDAN 1902

WAXHOLMS HOTELL

Många känner Waxholms Hotell som en anrik institution och porten till 
Stockholms skärgård. Med  ny ägare och vd i  Thérèse  Liljeqvist  står det 

nyrenoverade hotellet nu inför en spännande tid av förändring och framåtrörelse.
– Waxholms Hotell ska vara den självklara mötesplatsen i Stockholms skärgård, 

med en fantastisk upplevelse för alla sinnen, säger Thérèse.

et händer mycket på Waxholms Hotell. Som 
nyligen tillträdd ägare och vd brinner Thérèse 
Liljeqvist av iver inför projektet.
– Jag tycker att det är ett av Sveriges vackraste 

hotell, med närheten till Stockholm och omgivningar som 
är svårslagna, säger hon.
 Med en lång historik som vd för bland andra Grythyt-
tans Gästgivaregård, Hasselbacken, och Grand Hotell 
Saltsjöbaden, har hon alltid hyst en dröm om ett eget ho-
tell. Med kärlek i varje detalj är målet nu att erbjuda såväl 
gästande som bofasta besökare minnesvärda upplevel-
ser.
 – Vaxholmsborna är otroligt viktiga för oss, och jag 
vill ha en nära dialog och delaktighet, säger Thérèse som 
startade med att ta tillbaka den populära sommarkrogen 
Kabyssen, som många saknat. 
 På agendan i sommar står nyheter som Ostron & 
champagne AW på tisdagar och torsdagar med Karin  
Westerberg, pianist och sångerska känd från Så ska det 
låta. Man planerar också för en vinbar med skärgårdens 
bästa utsikt och projekterar långsiktigt för en tillbyggnad 
av ytterligare 18 hotellrum. 
 Fyra veckor in på nya jobbet har Thérèse tveklöst 
optimerat sin tid. Så älskar hon också det hon gör.
 – För mig är mötet med människor, både gäster och 

personal det som får mig att brinna. Jag älskar att se min 
personal våga vara innovativa och våga tänka utanför 
boxen, säger hon.
 – Det här med hotell är ju lite som att ”komma hem” 
för mig.
 Med en vår som ställt besöksnäringen på ända, blickar 
hon nu framåt.
 – Vi har en utmanande tid framför oss, men också ett 
uppdämt behov av att träffas och resa. Vi ser fram emot 
en sommar med mestadels inrikes gäster på vårt hotell 
och förhoppningsvis en höst och vinter då konferenser 
och möten blir möjliga igen, säger Thérèse.

ATT ETT FÖRETAG som Waxholms Hotell ska samverka 
för mångfald på alla plan ser hon som en naturlig del av 
verksamheten.
 – Att behandla alla lika oavsett bakgrund, ålder, kön 
och läggning är grundläggande och för mig fullkomligt  
självklart, säger Thérèse som känner starkt för HBTQ- 
frågan.
 Nio år på Casino Cosmopol, en av huvudsponsorerna 
för Pride, har gett henne positiva erfarenheter och varit 
vägledande när det kommer till att bygga inkluderande 
team där alla känner sig välkomna. Hon lägger även stor 
vikt vid kvalitet, engagemang och det goda värdskapet. 

D
Att hålla en hög lägstanivå, där service och omtanke får 
vara i fokus. 
 – Då kommer resten av bara farten, säger Thérèse.
Hon siktar högt och vill leda utvecklingen på de plan som 
rör hotellets verksamhetsområde.
 – Gästfrihet, god mat och stil blir aldrig omodernt, 
säger hon.
 – Den mixen, med lokaler som har anor från 1902, 
borde vara oslagbar.
 Vill du uppleva Waxholms hotell med samtliga sinnen? 
Boka din vistelse på waxholmshotell.se

På agendan i sommar står nyheter som Ostron & champagne AW 
på tisdagar och torsdagar med Karin Westerberg, pianist och 

sångerska känd från Så ska det låta. 
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KRISPIGA FETAOSTRULLAR TILL 
SOMMARENS GRILLFESTER

TIPS
• Byt ut mynta mot annan valfri ört.

• Receptet räcker till ca 20 rullar som med fördel kan tillredas i förväg och 
frysas in ogräddade. Pensla och grädda då rullarna otinade.

FETAOSTRULLAR MED MYNTA

INGREDIENSER:
150 g fetaost

1 stort ägg
½ tsk paprikapulver

1 msk färsk mynta
2 msk smält smör

2 msk olivolja
2 ark filodeg

1 uppvispat ägg till pensling

SÅ HÄR GÖR DU:
 – Sätt ugnen på 225 grader och hacka myntan.

 – Mosa fetaosten och blanda med ägg, paprikapulver och mynta.
– Blanda det smälta smöret med olivoljan.

 – Pensla ett filodegsark med smör/olja och lägg ytterligare ett ark 
ovanpå.

– Skär arken i små fyrkanter om ca 10x7 cm. 
– Lägg en sträng med fetafyllning i fyrkantens ena ände.Vik försiktigt 

in den övre och nedre kanten, rulla ihop och placera på en plåt med 
bakplåtspapper.

– Pensla skarven av rullen med smör/olja
– Pensla de färdiga rullarna med det uppvispade ägget.

– Grädda på 225 grader i ca 15-20 minuter tills rullarna är gyllenbruna.
  Njut rullarna ljumma!

Sommar, sol och latar dagar. Vad passar då bättre än snabba snacks på 
feta och filodeg till fördrinken? Enkelt, frasigt och försvinnande gott...

Varmt välkommen till  
någon av våra krogar!

BRASSERIEGRUPPEN
ET T HUS AV MODE RNA KROGKL ASSIKER



Alkohol kan  
skada din hälsa.

H O P E  C H E N I N  B L A N C  |  A R T N R .  2 4 3 4  |  8 9 K R  |  1 2 , 5 %  |  7 5 0  M L 
 I C O N I C W I N E S . S E

 D V P E ,  N R .  4 ,  2 0 2 0

E T T  R I K T I G T  F Y N D !

 B O R Å S  T I D N I N G ,  1  M A R S ,  2 0 2 0

FYND!

Knarrande golv, gråtande kvinnor och kalla kårar. 
På Borgvattnet Prästgård och Vandrarhem är spök
historierna en lika självklar som uppskattad del av 
det lilla samhället. Hit har spöksugna semesterfirare 
vallfärdat sedan 50talet i hopp om övernaturliga 
möten och en bit av Ångermanlands storslagna natur.

VILL DU OCKSÅ HEMESTRA I BORGVATTNET PRÄSTGÅRD?  
Besök Borgvattnet. eu och använd rabattkod:  

RUN4PRIDE för 10 % på din bokning. 

– Det händer någonting med personerna som är här, som är ganska häftigt. Det 
kastar om hela ens världsbild egentligen, säger Tony Martinsson.
Sedan två år tillbaka äger han den gamla prästgården tillsammans med sin bror Nic-
las. Intresset för paranormal aktivitet har de med sig sedan barnsben.
 – Det finns olika typer av energier. De flesta gånger är det faktiskt bara sånt som 
vill en väl och kanske kommunicera och förmedla någonting till dom som är omkring 
oss, säger Tony. 
 Han har själv hört släpande fotsteg på andra våningen när han varit ensam i 
prästgården och nämner gäst- och kyrkböckerna som behandlar de olika rummens 
historia. Däribland händelsen i Stora Salen 1945, då prästen Erik Lindgren mystiskt 
kastades ur sin gungstol, vilket satte Borgvattnet på kartan. För vem vill inte få en 
glimt av det som präst-Erik fick uppleva och samtidigt njuta av sagolika omgivningar?
 – Det som slår en det är ju den naturen som finns ute i Borgvattnet och lugnet, 
som byn också erbjuder, säger Tony.
 Han förstår att man kan känna skepsis inför det okända, vad det än är.
 – De flesta gästar Borgvattnet för att undersöka saken på egen hand och få en 
annorlunda upplevelse.

Hemsökt 
hemester 

på Borgvattnet Prästgård Låt matbutiken  
komma hem till dig
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HUR FORMAR MAN FRAMTIDENS TRÄNARE? 
Det vet Tränarakademin, en av Sveriges mest solida tränarskolor som med tre tydliga 
inriktningar och fokus på utveckling hjälper sina studenter att nå sin fulla potential. 
 – Vi vill göra tränarna redo för att börja jobba, bli trygga och framförallt kunna växa, 
säger Carl Norell, rektor och en av grundarna bakom Tränarakademin.

I en bransch som gått från styrkelyft och bodybuilding till livsstil och motionsidrott, har 
tränarens roll vuxit. Med en lång karriär som fysioterapeut, löpcoach och PT vet Carl hur 
tufft det kan vara att fortsätta växa efter avslutad utbildning. 
 – Jag skulle vilja säga att många tränare fått för dåliga verktyg med sig från början, 
säger Carl.
 – De behöver en bättre bas att stå på och vägledning även efter utbildningen.
Till exempel regelbunden coachning med tydlig förankring i teori och syfte, som lär dig 
motivera träningsupplägg och taktik för att leda kunden i mål. Så hur skapar man den där 
nästintill magiska förmågan till att bygga kemi och engagemang? Mycket handlar om att 
vara lyhörd, bygga erfarenhet och finna sin nisch.
 
– EN STOR DEL I FRAMGÅNGSRIK COACHNING bygger på egna upplevelser och 
erfarenheter. Jag tror det krävs en större variation på vilka människor som arbetar med 
träning, säger Carl.
 Han vet att tränaryrket kan uppfattas som homogent och ser gärna mångfald i ordets 
alla bemärkelser. 
 – Om man kopplar ihop inre motivation med nya vanor får man personer att våga och 
utvecklas, säger Carl.

Vill du veta mer? Besök Tränarakademin.se eller kontakta Carl på  
carl@tranarakademin.se

TRÄNARAKADEMIN 
–GÖR DIN PASSION TILL DIN MISSION

– Om man kopplar ihop inre motivation med nya 
vanor får man personer att våga och utvecklas. ”

PROJEKT SWEVIC  
– FÖR ÖKAT STÖD VID HATBROTT 

I januari 2019 inleddes samverkans projektet 
Swevic. Ett rikstäckande samarbete mellan 
Polismyndigheten och Brottsoffer jouren 
Sverige, som finansierat av EU-kommissionen 
satsar på ökad kompetens inom hatbrott. Vi 
har pratat med Eva Sund på Polismyndigheten, 
initiativtagare till projektet och Cornelia 
Johansson, projekt samordnare på 
Brottsofferjouren.

atbrott grundar sig i gärningsmannens uppfattning om att offret tillhör en 
specifik grupp av viss etnicitet, hudfärg, trosuppfattning, sexuell läggning 
eller könsöverskridande identitet. Det existerar inte som rubrik i brottsbal-
ken, däremot kan en straffskärpningsregel tillämpas om motiv kan styrkas 

av åklagare, vilket förutsätter en anmälan.
 
EVA SUND PÅ POLISMYNDIGHETEN, som under de senaste fem åren arbetat för att 
stärka organisationen kring hatbrott, menar att svårigheten består i att nå ut till utsat-
ta personer.
 – Det finns ett misstroende, inte bara mot polisen utan även mot andra myndighe-
ter, säger hon.
  Tanken har därför varit att skapa en brygga mellan polisen och utsatta genom 
Brottsofferjouren, så att fler vågar prata om sina upplevelser och i förlängningen göra 
en anmälan. 
 – I det stora, är målet naturligtvis också att folk ska må bättre och få ett bra stöd, 
säger Eva.
 Hon menar att orsakerna till att man undviker myndigheterna kan vara flera. Det 
kan handla om skam, skuld och rädsla för ytterligare trakasserier när man söker hjälp, 
så kallad sekundär viktimisering. 
 – När det kommer till hatbrott så är det ju speciellt om man till exempel inte har 
kommit ut och så ska man behöva göra det inför en polis som man inte känner, säger 
Cornelia. 

INOM HBTQ-RÖRELSEN finns också en misstro mot polisen. Vid främlingsfientliga 
hatbrott kan offret ha en negativ inställning till myndigheter och polis med sig från 
hemlandet. I dagsläget dominerar främlingsfientliga hatbrott statistiken, med anmäl-
ningar om trakasserier, olaga hot och ofredanden. Här ser man att de som utmärker sig 
i klädsel eller utseende, löper högre risk att utsättas.

H

 – Många personer tillhör ju flera av de här grupperna. Man kanske både är 
HBTQ-person och svart till exempel och då ökar utsattheten för dessa typer av brott, 
säger Cornelia.

DET ÄR VIKTIGT att veta att man kan vända sig till Brottsofferjouren även om man inte 
gjort en polisanmälan, vilket är extra värdefullt i de fall då man inte riktigt vet vad man 
utsatts för, eller för personer som inte vågar kontakta polisen. Brottsofferjouren kan 
hjälpa till i en eventuell rättsprocess och många utsatta upplever att det blir lättare att 
ta kontakt med myndigheter när en medmänniska hjälper till.
 Med projekt Swevic hoppas Eva och Cornelia på en positiv anmälningskurva och 
ökad förståelse för allas lika värde i det större perspektivet.
 – Det grundar sig ju i de mänskliga rättigheterna som vi alla ska värna om,  
avslutar Eva.

DET HÄR ÄR BROTTSOFFERJOUREN
En rikstäckande, ideell organisation som arbetar för brottsoffer och deras 
rättigheter, men också anhöriga och vittnen. Brottsofferjouren erbjuder 
kostnadsfritt samtalsstöd och rådgivning på 20 olika språk samt stöd vid 
eventuell rättegång genom vittnesstödsverksamhet.

VIKTIGA TELEFONNUMMER:

Brottsofferjourens nationella stödlinje: 116 006 
Polisen: 114 14 eller polisen.se

This project is funded by the Rights, Equality and 
Citizenship Programme of the European Union 
(2014-2020).This publication reflects the views 
only of the author, and the European Commission 
cannot be held responsible for any use which may 

be made of the information contained therein.

– Det är en mänsklig 
rättighet att man får stöd 

om man har blivit utsatt för 
ett brott och det ska alla få.

Cornelia Johansson
”

– I det stora, är 
målet naturligtvis 
också att folk ska 

må bättre och få 
ett bra stöd.

Eva Sund

SANDHAMN SEGLARHOTELL 
LJUVLIGA SKÄRGÅRDSUPPLEVELSER ÅRET OM 

gradängtrappa där du njuter av lättare mat eller en sommardrink till vågskvalp och en 
skön vy över hamnens inlopp. En perfekt avslutning efter en händelserik dag på sjön. 
Från köket utlovar den nya restaurangchefen Tomas Omfors, en skärgårdsmeny med 
havsstänk som rymmer både fusion och klassiska smaker. De dagar då solen lyser med 
sin frånvaro unnar du dig med fördel en behandling i hotellets SPA, med bastu, inom-
huspool och jacuzzi och avrundar kvällen med ett besök i Orangeriet. Missa heller inte 
möjligheten till morgonyoga under bar himmel tillsammans med Sea Club. Ett utmärkt 
sätt att fånga dagen på innan du utforskar öns vidsträckta sandstränder. 
 
Vill du också hemestra i Sandhamn? Boka din vistelse på Sandhamn.com

Det unika läget i ytterskärgården med båtliv, nöjen och underhållning har gjort Sand-
hamn till en ö av möjligheter, för besökare i alla åldrar. Här på anrika Sandhamn Seglar-
hotell möter land hav i en omgivning som pulserar av liv och aktivitet. Med en verksamhet 
som håller öppet året om vill man skapa en hemma-hos-känsla som välkomnar alla. Så 
även i år, om än i ny sommarkostym.
 Efter en tung vår som präglat en hel nation, bjuder Sandhamn Seglarhotell in till väl-
förtjänt avkoppling i nygammal miljö. 
 – Vi vill med renoveringen väcka liv i det gamla anrika hotellet och ta vara på den fan-
tastiska platsen vi har, säger Sofia Rehnstrand på Seglarhotellet.
 Nytt för sommarsäsongen är restaurangens entré som uppdaterats med en solkysst 

– Vi vill väcka liv i det gamla anrika hotellet och ta vara på den fantastiska platsen vi har, säger Sofia Rehnstrand. 
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30  // HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP 

DET FINNS BARA EN ASTRID LINDGREN. På Filmbyn Småland hyllas hennes svenska 
filmskatt med autentiska studiobyggen, originalrekvisita och kostym i sagolik inram-
ning. En nostalgitripp bland tallar och fågelkvitter, grundad i barndomens frihet, lust 
och längtan.
 – Dom här filmerna väcker så otroligt många minnen hos en själv, men tar också 
upp drömmar, samhällsfrågor och orättvisor,  säger Katja Roselli verksamhetschef för 
Filmbyn. 
 
I UTSTÄLLNINGEN, SOM HAR SAMMA CURATOR SOM ABBA-MUSEET, leker du 
bland kulisserna, klär ut dig, gör egen film och sjunger karaoke. Utomhus njuter du av 
Upplevelseskogen, med parkourbana, lekstuga och filmkulisser eller insuper de episka 
filmmiljöerna i Mariannelund, en dröm för stora som små cineaster.
 – Många av Astrid Lindgrens karaktärer och filmer handlar ju om att få vara barn, 
säger Katja.
 Besök FILMBYN.SE och skapa magiska minnen i sommar!

SOM PRODUKTER AV DEN DIGITALA ERAN  förtränger vi gärna att ökad skärmtid 
och obekväma arbetsställningar hotar folkhälsan. Men det finns bot.
 – Kiropraktik ökar kroppens förmåga att fungera optimalt, säger Hanne Kine   
Lauritsen legitimerad kiropraktor på State of Spine.
 – Nervsystemet är det som bestämmer i kroppen, säger Hanne. 

SOM EXPERT PÅ NERVSYSTEMET och rörelseapparaten behandlar hon dagligen barn 
och vuxna på sin praktik och understryker vikten av att arbeta förebyggande. 
 – Man sliter på vävnaden i kroppen om man inte underhåller den, säger hon och 
 jämför det med en bil som man kört för länge på fel växel. 
 Något som faktiskt går att räta till med bra ergonomi och regelbunden behandling.
 Kiropraktik kan göra skillnad för alla, säger Hanne. Vi behöver bli mer medvetna om 
hur kroppen funkar.

Du hittar Hannes praktik på Östermalmsgatan 87  
och bokar din tid på STATEOFSPINE.SE

FILMBYN I MARIANNELUND  
– där alla barn får vara barn

State of Spine 
– mer än hårda knak
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kärlek
i alla former
Mångfald är något vi på Elgiganten värderar högt. 

Vem du än är eller var du än kommer ifrån
vill vi att du som kund ska känna dig trygg

med att vara dig själv hos oss.

Happy Pride!


