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``FÖR DIN FRIHET, FÖR MIN OCH
FÖR VÅR. FÖR ATT VI EN DAG SKA
KUNNA GÅ TILLSAMMANS OCH
VARA EN DEL AV EN LYCKLIGARE
VÄRLD, EN LYCKLIGARE TID
– OCH ETT LYCKLIGARE ÅR”.
DET OJÄMLIKA SVENSKA SAMHÄLLET FORTSÄTTER ATT SPLITTRA VÅRA
identiteter och vår fulla potential som individer, men vad gör vi åt det och vem
gör något åt det?
I SCB:s uppföljningsrapport ”Lämna ingen utanför. Statistisk lägesbild av
genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020” är det tydligt att
Sverige har många utmaningar. I den står det bland annat om minoriteter och
samhällsstrukturer som påverkar våra livsöden, man finner även att det finns
mycket begränsad statistik att tillgå om HBTQI-personer. Desto sämre är det
för många länder runt om i Europa. Lagar och regler går åt fel riktning och vi
måste engagera oss för att inte låta våra medmänniskors öde lämnas åt slumpen. För din frihet, för min och för vår. Allt som påverkar en individ påverkar oss
alla, oavsett geografiskläge.

www.folkofolk.se

75 cl, 12%, 99kr
Systembolaget art.nr: 78045

Thank you for celebrating
diversity with us!
Från att True Colours Cava lanserades
på QX-galan 2017 har mer än
2,8 miljoner kronor donerats till
Regnbågsfonden.

Vi behöver mer kunskap i våra skolor och hem för att samhället ska gå i rätt
riktning. Vi behöver ekonomiska medel för att bekämpa orättvisorna runt om i
världen och säkerställa att antidiskrimineringslagar byggs upp och följs.
I Polen har samhället fortfarande gayfria zoner. I Turkiet fortsätter förföljelsen
av HBTQI-personer, i Ungern har man antagit lagar som försämrar kunskapsutvecklingen. Europaparlamentet fördömer den nya ungerska hbtqi-fientliga
lagen som en tydlig överträdelse av de grundläggande rättigheterna.
Utvecklingen har inte gått framåt i något land trots ett nytt år och nya mål för
HBTQI-identiteter. Pandemin försvårar fortfarande att gay-facklan och pridetågen tar plats och synliggörs som sig bör.
Börjar vi förlora våra medmänskliga intressen? Hur kan vi ta oss framåt?
Vi behöver fler engagerade som ställer krav, som vågar göra sin röst hörd och
kämpar för sin rätt att ha sin åsikt.
Genom att stötta Run for Pride är du också med och stöttar Regnbågsfondens
projekt runt om i världen som ger människor en möjlighet att existera på lika
villkor. Run For Pride är ett roligt evenemang som sprider glädje och kunskap
samtidigt som det bidrar till HBTQI-communityn i hela världen och gör det
möjligt för alla att ta plats och göra sin röst hörd.
Vem du än är, hur du än identifierar dig, var du än finns och vart du än ska, så är
du inte ensam....
Vi gör det tillsammans.

René Prada
Marknadskoordinator, Run for Pride Magazine

RUN FOR PRIDE MAGA ZINE 2021
VD & projektledare: Janne Siponen, janne.siponen@strongmediagroup.se
Redaktör & skribent: Jennie Nysted, sentencebynysted@gmail.com
Art Director: Rebecca Cajander, IRMA AB
Run For Pride 2021 medföljer som en tematidning i Dagens Nyheter.
Strong Media Group AB. Org.nummer: 559077-8535
VD: janne.siponen@strongmediagroup.se

Alkohol kan
skada din hälsa.

Tryck: Bold printing, Stockholm.
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@runforpride.se

Vägen till

VÅ R T L I VSVE R K
Vi ville ha ett modernt hus för hela vår familj. Ett hem med såväl
välkomnande sociala ytor som avskilda platser för lugn och ro,
stilren funktionalitet och noga utvalda material med kvalitetskänsla.
Med Villa Värmdö 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 våra behov och drömmar.
Följ Saras och Bulents väg till sitt livsverk på trivselhus.se/funktionellt
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Runners´ Store

Pandemin påverkade bland annat

SVENSKA
TRÄNINGSVANOR

hjälper dig att hitta perfekt
passande skor med hjälp av
den senaste tekniken

Vi brinner för att ge dig den bästa hjälpen
och servicen vid utprovning av löparskor. För
att hitta de ultimata skorna för just din fot så
använder vi oss av en revolutionerande 3D
fot-scanner från Volumental. Scanningen ger
exakta mått på dina fötter och rekommendationer på modeller som passar dig. I kombination
med en analys av ditt löpsteg på löpbandet har
vi de verktyg vi behöver för att hitta de perfekta
skorna till dig.

I Garmins rapport ”Träning 2.0 – så blev svenskens nya träningsliv” med undersökningsdata
från Kantar Sifo som analyserats av Garmin
syns vilka träningsaktiviteter som ökat:
Hela 41 procent av Sveriges befolkning
som tränar regelbundet uppger att oftare tar
powerwalks idag än före pandemin. En av fem
tränar mer idag med hjälp av onlineträning och
1 av 10 menar att de ägnar sig mer åt yoga. Nära
var femte tränar mer idag med familj och/eller
partner.
– Vi hittade nya kreativa sätt att röra oss på,
inte minst de som redan är aktiva regelbundet,
säger Marcus Bjärnroth, PR-ansvarig Garmin
Nordic.

Hur ser din

Rainbow-story ut?

Tillsammans med skådespelerskan och
HBTQ-ambassadören Laverne Cox firar
SodaStream allas lika värde med kampanjen Rainbow story. På Youtube hittar du
kampanjfilmen där du kan se Laverenes
väg till den person hon är idag.

Tävla på Run for Prides Instagram
@runforpride.se

Annonsering
för dig!

STRATEGIER. MÅLGRUPPER. ANPASSAT
INNEHÅLL – efter målgrupp, efter varumärke
och efter önskad effekt. När alla dessa bitar
finns på plats har du en kraftfull marknadsföringskanal genom vilken du kan rikta effektiv
annonsering till målgrupper i alla stadier av
kundresan. Genom öppenhet och transparens,
en kontinuerlig dialog och välstrukturerade
processer bygger Trendflow successivt upp ett
vinnande konceptet för just er organisation.

#RunForPrideSweden

I samband med Pride 2021 lanserar SodaStream en maskin i begränsad upplaga på
vilken du genom specialpennor kan visualisera din egen Rainbow-story. Låt familj
och vänner love-bomba dig! Var med och
tävla om två maskiner på Run for Prides
Instagram.

NATURLIGA
LÖPARSKOR

VEJA lanserar nu löparskon Marlin av
biobaserade och återvunna material
namngiven efter en av världens
snabbaste fiskar. Lätt, dynamisk och
bekväm är Marlin löparskon för alla
som ständigt vill utveckla sin löpning. VEJA Marlin är en unisexmodell
i storlek 36 – 47, kostar 1 750 kronor
och säljs bland annat på Veja-store.
com och Zalando.se. VEJA har sedan
starten 2005 skapat sneakers på ett
för branschen unikt sätt, med fokus
på socialt engagemang, ekonomisk
rättvisa och ekologiska material.
VEJA MARLIN 1 750 KR

@runforpride.se
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RUN FOR PRIDE-BUKETTEN

Växter och blommor handlar
mycket om att våga. Testa att
blanda olika bladformer,
färger och höjder.

”

Vilken slags blombukett passar
till den som sprungit Run for Pride?
Vilka växttrender är på ingång
och hur får jag den där där fingertoppskänslan att binda en vacker
bukett? Vi tog hjälp av Helena och
Ida från Blomsterlandet i Hornstull.

ovanliga pelargon- eller begoniasorter vilket känns roligt
då de är både vackra och ofta närproducerade. Palettbladen är också populära och vem kan motstå deras
färgprakt, speciellt i kombination med gröna växter? 		
När det gäller snittblommor ser vi att det naturliga, lekfulla och vilda är en starkt trend och vi kommer troligen
se mycket av närproducerade snittblommor framöver
som också bidrar till en bra miljö för våra pollinatörer:
ängsblommor och perenner. Buketterna är färgstarka,
lekfulla, yviga och många av de blommorna blir vackra när
de torkar vilket också är en trend vi ser – blommor vi kan
njuta av länge och inte så mycket slit och släng, förklarar Ida.

– Det finns mycket att fira när man sprungit Run For Pride:
dels att vi får samlas igen efter pandemin, dels att vi
tillsammans får springa loppet som en symbol för hälsa
och frihet. Därför bör buketten vara festlig i olika färger
och former. Blanda gärna starka, vackra fairtraderosor
med svenska, skira perenner som stjärnflocka och
daggkåpa, säger Helena.

DINA TOPP TRE-VAL FÖR ETT LYCKAD BUKETT?
– Fairtraderosor, liljor, eucalyptus och brudslöja. Vackra
att binda ihop till en bukett men lika vackra som monobuketter – det vill säga en bukett av bara en sort. Ett fång
med brudslöja är bland det vackraste som finns och står
oerhört länge, som att ta in en bit av sommaren, säger Ida.

VAD SER VI FÖR BLOM- VÄXTTRENDER FRAMÖVER?
– Gröna växter fortsätter att vara en stor del av vår inredning och vår vardag. Det vi anar är att de mer traditionella blommande växterna börjar bli mer populära, som

HUR BLIR JAG MER SJÄLVSÄKER VAD GÄLLER BLOMOCH VÄXTVAL?
– Växter och blommor handlar mycket om att våga. Testa
att blanda olika bladformer, färger och höjder. Om du odlar
så rekommenderar vi att du startar med något enkelt som

är lätt att lyckas med, till exempel tomat eller kryddor. Eller
varför inte komma in till Blomsterlandet och slå till på en
Hydroponisk odling där du året runt kan odla fram kryddor
du ofta använder med hjälp av vatten och en led-lampa
– ett roligt och enkelt sätt att odla.
VAD ÄR ER SPECIALITET?
– På Blomsterlandet vi är stolta över att vi jobbar mycket
med lokala odlare och att vi tänker hållbarhet i vårt arbete:
vi återvinner all plast och kommer så sakteliga att fasa ut
plastkrukor, cellofan runt snittblommorna och så vidare.
Många av våra leveranser inom Sverige går med tåg i
stället för bil och vi har ett samarbete med kemikalieinspektionen hur vi kan få bort kemikalier så som bekämpningsmedel och vilka mer naturliga alternativ man kan
byta ut dessa med. Vi har flera butiker som nu drivs med
förnybar energi från solceller på taken och detta är ett
jobba vi ständigt utvecklar. Att jobba med växter är ju ett
fint sätt att hjälpa naturen, till exempel genom att hjälpa
kunderna att välja pollinatörsvänliga växter.

HÄR FINNS BLOMSTERLANDET:
Runt om i Stockholm finns 13 butiker att välja
bland varav den i Hornstull (vid t-banan) och den på
Sveavägen är i lite mindre format.
Vår e-handel är öppen dygnet runt och du får
kostnadsfritt din beställning skickad till valfri butik
eller hemskickad med postnord mot avgift.
Besök blomsterlandet.se för mer information.

#RunForPrideSweden

@runforpride.se
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GÅ!

Pulsklockan är det nya svarta – och
accessoaren på allas handleder. Under året
har klassikern Polar släppt två nya pulsklockor som
ser till att du har koll på både tiden och loppet.

FÖRUTOM DEN OPTISKA PULSMÄTAREN, Verity Sense, lanserar Polar även två
nya pulsklockor under 2021. Polar Ignite 2 är en träningsklocka med enkel, snygg och
smart design som ger dig personligt anpassade råd om träning, återhämtning och
sömn. Polar Vantage M2 GPS-klocka vänder sig till multisportaren och är en toppenkombination av prestation, funktionalitet och idrottsattityd som hjälper till att
omsätta dina mål till verklighet.
PÅ VILKA SÄTT KAN EN PULSKLOCKA HJÄLPA DIG MED UPPLADDNINGEN
INFÖR ETT LOPP?
– Den hjälper dig att förbereda dig på bästa sätt. Våra pulsklockor ger till exempel
feedback kring vad som har hänt med kroppen, vad åstadkom du och hur mycket
förbrände du? Du får en tydlig bild av din återhämtningsstatus och om din träning var
hårdare eller lättare än dina tidigare träningspass. Är du undertränad eller övertränad? Du kan även få guidning till rätt typ av träning för att bli starkare, smidigare,
uthålligare eller bli en bättre löpare. Det finns färdiga program som utgår från dina
förutsättningar, säger Olof Lindberg, E-commerce Development Manager för Polar
i Norden.

HUR KAN DU ANVÄNDA DIG AV KLOCKAN UNDER SJÄLVA LOPPET?
– Under loppet hjälper den dig att se om du springer tillräckligt fort, eller om du måste
hålla tillbaka för att inte ta ut dig för tidigt. Den håller även koll på förbränningen så du
får en bättre bild av när du behöver fylla på med kolhydrater och vätska för den perfekta balansen. Du får kort sagt en tydligare inblick i själva genomförandet av loppet.
Läs mer på polar.com.

IRMA UTMANAR BRANSCHEN

De vill ha en pålitlig
partner där de vet vad de
får och vad de betalar för

”

I en prestigefull bransch med en något
förmäten uppsyn har byrån IRMA
valt att gå en annan väg – en väg som
är rak, tydlig och enkel, och som är
anpassad för den nya försäljningoch marknadsföringsprocessen.
– Vi får många förfrågningar från företag som söker sig
bortom de stora byråerna för att hitta en samarbets-

#RunForPrideSweden

partner som kan leverera enkelhet och tydlighet. De vill ha
en pålitlig partner där de vet vad de får och vad de betalar
för, säger Karin Andersson, VD och ägare av IRMA AB
SAMHÄLLET STÅR INTE STILL, och i en något hemlig
bransch som länge följt samma framgångsrecept vill IRMA
utmana, men ändå följa med i utvecklingen. Företaget
har under de senaste åren tagit flera beslut för att möta
kundernas krav på enkelhet och tydlighet. Att offentliggöra sin prislista är bara ett i raden av många, att arbeta
med fasta priser är ett annat.
– Branschens kunder kräver allt mer och vill att vi möter

dem på deras nivå. För oss är det självklart att man enbart
ska behöva arbeta med endast en byrå för att få tillgång till
alla önskade resurser. Det är långt ifrån alla företag som
har en komplett marknadsavdelning, och vi vill vara deras
komplement på alla plan, fortsätter Karin Andersson.
IRMA FUNGERAR SOM EN EXTERN MARKNADSAVDELNING. Företaget gör med andra ord allt som en
marknadsavdelning gör. IRMA anlitas på heltid, deltid,
per projekt eller timme. Målet är att strukturera upp och
förstärka företags strategier och marknadsföring.
Läs mer på irmaab.se

@runforpride.se
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Framtiden
är färgglad
Vem du än är, hur du än identifierar dig:
vi jobbar för att din framtid och din pension
ska bli så bra som möjlig. Därför placerar
vi tjänstepensionen för dig som jobbar i
kommun eller region i sådant som sätter klimat,
samhälle och mänskliga rättigheter i fokus.
Tack för att du tar hand om oss.
Vi tar hand om dig sen.

kpa.se
#RunForPrideSweden

@runforpride.se
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EN STOLT TRAPPA

– Trappan är ett
statement och visar att
här är alla välkomna.

En HBTQ-favorit med öppen atmosfär och extra allt. Vi knackade
på hos Kristin Boman på Bomans hotell i Trosa och bad henne visa
oss pridetrappan som leder till en av hotellets uteserveringar.
MED INDIVIDUELLA RUM som bland annat hyllar
Christian Louboutin, Manolo Blanic, Hèrmes och
Keith Richards är Bomans Hotel i Trosa en av de
hotell i Sverige som kan visa upp unika rum på riktigt.
Hotellet har utvecklats till en riktigt HBTQ-favorit.
Och det är inte bara den speciella inredningen,
hamnen på gångavstånd och Stockholm näst intill
runt hörnet som lockar. Magneten är ändå den
härligt inkluderande atmosfären och sköna känslan
som finns här. Den skulle vi säga främst har sitt
ursprung hos ägaren Kristin Boman.
– Vi har en stor HBTQ-crowd som gäster på
hotellet. Många nämner den tillåtande atmosfären.
Jag och min personal är fördomsfri, det genomsyrar hela hotellet. För mig är det självklart att alla
ska känna sig inkluderande och få en upplevelse
utöver det vanliga, förklarar Kristin.
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”

Härom året ville Kristi tydligt visa sin solidaritet med
HBTQ-community genom att skapa en Pride-trappa
som leder till en av hotellets uteserveringar.
– Trappan är ett statement och visar att här är alla
välkomna, säger Kristin med ett leende.
HÄR BLANDAS GÄSTER på ett alldeles speciellt vis.
– Vårt hotell har utvecklats till en härlig mötesplats utöver det vanliga. Här hittar du till exempel ett
ungt par, någon som firar 80 år, ett tjej- och killgäng
samtidigt som det pågår en vigsel i trädgården.
Bomans kampanjer och aktiviteter hittar du
på bomans.se

FYRBENTA VÄNNER

– I FOKUS

Många är vi som under året fått en fyrbent familjemedlem.
Förutom massor med kärlek och glädje så innebär vår nya
vän ett stort ansvar. Vi ringde upp Fredrik Lundgren på
det kundägda Sveland Djurförsäkringar för klokaste tipsen
som håller våra djur borta från onödig risk.
– Om du har en glupsk valp, ta undan småprylar och dylikt som denne kan tänkas tugga
på och i värsta fall svälja. Det är oerhört smärtsamt för din hund att gå runt med föremål
i magen som inte ska vara där, det är också en väldigt stor veterinärkostnad som är lätt
att undvika.
HUR KAN JAG BIDRA TILL ATT HÅLLA MIN FYRBENTA VÄN I TOPPFORM?
– Lär dig om rasen och dess behov. Hur mycket aktivering behöver ditt djur? Det är förstås viktigt att ge ditt djur daglig motion, våga testa nya övningar och nya sätt att träna
med ditt djur. Det är viktigt att bygga upp muskler och ett starkt skelett. Förutom att det
är hälsosamt för både dig och djuret så är det också ett sätt att få en närmare relation.

#RunForPrideSweden

ATT VÄLJA FÖRSÄKRING ÄR INTE LÄTT. HUR VÄLJER JAG RÄTT?
– Det finns många djurförsäkringar på marknaden och det kan skilja en del i pris, något
man bör ha i åtanke är att den billigaste försäkringen kanske blir dyrare i längden. Som
kund ska man alltid kika på ersättningsnivåerna och självrisken i kombination med
priset. Till exempel så kan premien för försäkringen vara låg, men självrisken kan
vara rörlig och ganska hög. Detta innebär att din slutgiltiga kostnad blir högre än om
du hade valt den lite dyrare försäkringen med lägre självrisk. Vi rekommenderar nya
kunder att alltid ringa in till oss och att ha en dialog kring förväntningar och behov –
för att hitta den optimala försäkringen för just dig och ditt djur.
VAD SKILJER ER OCH ERA DJURFÖRSÄKRINGAR FRÅN ANDRA FÖRSÄKRINGAR/
FÖRSÄKRINGSBOLAG?
– Vi är ett kundägt djurförsäkringsbolag med en hållbarhetsprofil. På våra sociala
medier och vår hemsida så har vi många praktiska tips till djurägare, till exempel hur
man visiterar sitt djur efter skador eller sjukdomar.
Mer information och pratiska djurtips hittar du på sveland.se

@runforpride.se

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

”Bärig dröm av smultron, hallon och
citrus med tydligt brödig touch”
Amelia 25 maj 2021, Elin Börjesson

Fynd!

Allt om Vin, 25 maj 2021

Bästa köp!

VLT, 17 juni 2021, Sune Liljevall

129 kr

NR 7701 • ROTARI ROSÉ 2015
ALK. 12,5% VOL. • 750 ML

259 kr

NR 7701 • ROTARI ROSÉ 2016
ALK. 12,5% VOL. • MAGNUM 1500 ML

Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.
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PEACE, LOVE – AND CAKE!

BAKE MY DAY
BAKAT MED KÄRLEK. BOKSTAVLIGEN. MED OMSORG FÖR SÅVÄL HANTVERK
SOM RÅVAROR BJUDER BAKE MY DAY PÅ SANN BAKKÄRLEK – I REGNBÅGENS
ALLA FÄRGER.
– Vi älskar att sprida kärlek genom våra bakverk, säger Daniel Granholm, bagerichef på Bake My Day. Det hantverksbaserade bageriet med säte i Huddinge där
uppladdningen inför årets Pride är i full gång.
– Pride är årets mest färgglada fest. Prideflaggan representerar dessutom
kampen för fred och kärlek. Det är en stark symbol för stolthet, respekt, tolerans
och mångfald inom HBTQ-samhället. Så vi använder flaggans färger i våra pridebakelser för att visa vårt stöd, fortsätter Daniel Granholm.
För två år sedan hade de HBTQ-tema på några av sina bakverk, och skänkte då
också 3% av omsättningen till RFSL. Då, liksom nu, bestod deras bakade Prideparad av chokladbiskvier, prinsesstårtor och prinsessbakelser. Ett sätt att inte bara
hylla kärlekens alla olika färger utan även sina egna bästsäljare.
– Vår absoluta storsäljare är prinsessbakelsen, och semlan när det är säsong för
den, men klassiker som prinsesstårtor, kanelknutar, chokladbiskvier och surdegsbröd är populära, liksom våra nya smaker och produkter som exempelvis våra
cheesecakes, säger Daniel Granholm.
Innovation mixas med bakglädje och skapar nya klassiker. Endast passionen sätter
gränserna. Förutom att tolka vedertagna klassiker skapar Bake My Day även nya
baksensationer, inte allt för sällan efter specifika önskemål och till speciella tillfällen.

– Vi bakar för hand, utan
onödiga tillsatser, på svenskt
spannmål, svenskt smör, svensk
grädde och ägg från svenska
frigående höns.

– Innovation ligger oss varmt om hjärtat och med lika delar kreativitet och
passion för bakverk vill vi skapa nya smakfavoriter för både vardag och fest, säger
Daniel Granholm.
NYA IDÉER LIGGER STÄNDIGT PÅ JÄSNING. Den senaste i raden är den nya designen på bageriets brödpåsar. En process som i mångt och mycket skedde i samråd
med kunderna. Resultat blev lyckat. En av de viktigaste nycklarna för att lyckas bland
bunkarna, säger Daniel Granholm, är att följa recepten, men det allra viktigaste är
ändå bakglädjen. Det är de som ger det där lilla extra. I bageriet i Huddinge bakas
därför allt för hand, med hjärta och stor omsorg för råvarorna.
– Vi bakar för hand, utan onödiga tillsatser, på svenskt spannmål, svenskt smör,
svensk grädde och ägg från svenska frigående höns. Inte bara för att vi vill att våra
bröd och bakverk ska smaka gudomligt, men också för att de svenska, och lokala,
råvarorna är viktiga för oss.
Det säger kanske också sig själv att de har en tydlig miljöpolicy med starkt ekologiskt tänk. Värdegrunderna är viktiga. Det går igen i allt. För oavsett om det rör sig
om valet av råvaror, bakning, kunder eller personal är de allra viktigaste ingrediensen
alltid kärlek.
– Vår grundvärdering är att kärlek, i alla dess former, är det som skapar både mening
och gör livet vackert. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där man oavsett bakgrund , kön, sexuell läggning ska bli sedd för människan man är, säger Moses Isik, VD.

”
– Vi älskar att sprida kärlek
genom våra bakverk.

#RunForPrideSweden

”
@runforpride.se
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HIT GÅR RESAN!
Yoga, padel, wellness och förläng sommaren på Sicilien eller Malta. Efter
snart två år med reserestriktioner öppnar land efter land upp för resenärer, främst i Europa. Här kommer vi enkelt in med våra digitala vaccinpass.
Vi ringde upp Johan Nyrén från BIG Travel för en uppdatering kring resande
i höst och vinter.
VILKA ÄR DINA BÄSTA TIPS FÖR ATT KOMMA
IGÅNG MED RESANDET I HÖST?
– I höst kommer vi igång både kroppsligt och mentalt med ett urval av wellness-upplevelser som
yoga- och padelresor till Spanien. Musikupplevelser i världsklass vill vi också slå ett slag för. Vem vill
inte få vara med och njuta av exempelvis Nyårskonserten i Wien?
HUR SER DET UT MED RESANDET UTANFÖR
EUROPA?
– Världen utanför Europa får vi nog räkna bort upp
till ett halvår till. USA och stora delar av Asien är
fortfarande helt stängt för inresa eller har långa
karantäntider på utvalda hotell.

VILKA ÄR DE HETASTE HBTQ-DESTINATIONER
JUST NU?
– Storstadsfavoriter som Amsterdam, Berlin och Barcelona. En italiensk rekommendation är Bologna med
sin ungdomliga prägel och fantastiska matupplevelser.
Hamburg har en härlig puls och är dessutom inte så
långt bort, till och med tåg fungerar bra dit.
VILKA RESMÅL VÄLJER VI?
– Traditionella destinationer som Grekland, Spanien,
Italien och Portugal. Sicilien och Malta rekommenderas
då värmen och solen håller sig kvar lite längre här. Sen
framåt vintern är Gran Canaria en given nygammal
favorit som vi ser en ökad efterfrågan på.

”

Malta och Sicililien
rekommenderas då
värmen och solen håller
sig kvar lite längre här

BIG Travel Concept
bigtravelconcept.se

ALLA KLOKA ORD ÄR TRE

”

Du ska kunna vara dig
själv på jobbet. Och det
tycker jag verkligen vi
har lyckats med

MED LEDORDEN FRIHET, PASSION OCH KUNSKAP grundades konsultbolaget Sylog
2002. Konceptet var enkelt: att hjälpa uppdragsgivarna med digitalisering och produktutveckling genom att bland annat delta i utvecklingen av tjänster och produkter inom
tech och IT som både kan förändra och förbättra tillvaron för människor över hela
världen. Idag har de över 500 konsulter fördelat på kontor i Stockholm, Göteborg och
Linköping där passionen fortfarande är lika viktigt som den var vid starten.
– Passion för oss betyder att du är passionerad i det du gör. Det ska vara roligt och
inspirerande att gå till jobbet, och är man passionerad går det ofta hand i hand, säger
Malin Segelström, konsultchef.

tagskulturen. Alla ska känna sig trygga, välkomna och inkluderade på arbetsplatsen
– oavsett sexuell läggning, religion eller hur du som medarbetare väljer att leva ditt liv.
Det är också en av anledningarna till att Sylog stöttar initiativ som Run for Pride.
– Du ska kunna vara dig själv på jobbet. Och det tycker jag verkligen vi har lyckats
med, säger Malin Segelström. Jag lever själv med en kvinna och vet vikten av att känna
en trygghet i att kunna öppna upp sig och inte undvika vissa ämnen eller frågor på AW,
lunchbordet eller vid andra situationer. Vi vet också att långt ifrån alla kan vara öppna
vare sig det är på arbetsplatsen, i skolan eller i hemmet. Därför tycker vi att det är
extra viktigt att stötta liknande initiativ som detta.

EN VIKTIG ASPEKT I ATT DET SKA VARA ROLIGT ATT GÅ TILL JOBBET är att känna
sig inkluderad. Hand i hand med ledorden har därför jämlikhet alltid varit en del av före-

Läs mer på sylog.se

#RunForPrideSweden

@runforpride.se
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Run for Pride

– tillsammans är vi starka!

Eventområdet
öppnar: 13:30
Petsrun körs: 14:00
Övriga 5km & 10km
kör: 15:00
Vinnaren presenteras:
16:30

Läs mer om loppet på runforpride.se

Lördagen den 25:e September intar vi Stockholms
Kungliga stadsdel till en färgsprakande scen med fokus
på glädje, fest och gemenskap. Det är nämligen dags för
årets lustfyllda lopp Run For Pride att åter infinna sig på
Djurgården. Run For Pride loppet har fyra priskategorier
i 5 km respektive 10 km (guld och silver i varje kategori):
Ickebinär, Dam, Herr och Bästa utklädnad (Endast guld –
the winner takes it all).

#RunForPrideSweden

GLÖM INTE ATT GLÄDJE GÅR FÖRE PRESTATION.

Maxantal deltagare i år är 900 enligt gällande föreskrifter. 100 kronor av varje såld biljett
går oavkortat till Regnbågsfonden, en stiftelse vars mål är att skapa en värld där alla
människor har samma grundläggande rättigheter-oavsett sexuell läggning, könsidentitet och uttryck. Är du intresserad av att veta mera om de olika projekten runt om i
världen du bidrar till? Kontakta oss så kan du engagera dig mer. Var nu med och skriv
historia! I anmälningsavgiften ingår även en medalj! Mer info och nytt startdatum
kommer inom kort.
Ta hand om varandra!

@runforpride.se
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Om det ändå
vore vinter snart.
Det är skillnad på hotell och hotell.
På våra egna vuxenhotell Sunprime Hotels på
Gran Canaria och Teneriffa kan du nollställa tankarna
och prioritera dig själv. Med Ving får du en trygg resa
och fler personliga upplevelser än någonsin
tidigare. Boka din resa på Ving.se.
Snart är vintern äntligen här.

#RunForPrideSweden

@runforpride.se
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JONAS GARDELL

Gör: Författare, dramatiker, komiker
och artist.
Bor: Stockholm

Ålder: 57

Familj: Maken Mark Levengood och
två barn.

EN LYCKLIGARE TID:

ONAS
JO
GARDELL

2013 mottog han priset för Årets homo på QX-galan av kronprinsessan Victoria. Triologin
Torka aldrig tårar utan handskar ses idag som en av de 150 viktigaste kulturhändelserna
där Jonas Gardell satte ord på den kärlek som tidigare inte hade ett språk. I september
landar hans nya bok, Ett lyckligare år, i butikshyllorna. En berättelse om stor
kärlek – och de första stegen för Pride.

F

ÖR DIN FRIHET, FÖR MIN OCH FÖR VÅR. För att vi en dag ska kunna
gå tillsammans och vara en del av en lyckligare värld, en lyckligare
tid – och ett lyckligare år.
– En homosexuell i början på 1900-talet kunde vara många
saker. Hen kunde vara falsk, ondskefull, psykopat, pervers eller vad
som helst, men aldrig lycklig. Det gick inte att få ett lyckligt slut. Det är därför vi måste
fortsätta slåss, för din, min och för allas frihet. För att alla ska få uppleva ett lyckligare år,
säger Jonas Gardell.
Han behöver knappast någon närmare introduktion. Sedan debuten 1979 har han
kommit att bli en av våra mest folkkära och hyllade författare. Ett faktum som bekräftades när han 2013 mottog priset för Årets homo på QX-galan från kronprinsessan
Victoria för Torka aldrig tårar utan handskar. En bokserie som delar många likheter med
nya boken, Ett lyckligare år, som kommer ut i september.
– Torka aldrig tårar blev en brygga bakåt för människor. På samma sätt är det med
Ett lyckligare år. Den berättar om kärleken innan kärleken fick ett språk. 1971 var första
gången i Sverige, och troligen även i världen, som homosexuella öppet demonstrerade
för sin rätt att vara lyckliga, säger Jonas.
I BOKEN FÅR VI BLAND ANNAT MÖTA den unga studenten Pontus Wikner som sedermera låser in sina bekännelser om en omöjlig kärlek, men även Vanja och Kerstin som
skapade uppståndelse i dagspressen genom att annonsera att de ville gifta sig. Det är en
gripande berättelse om stor kärlek, rätten till frihet och om de första stegen för Pride.
– Det är också en fantastisk titel, en titel som jag tror att vi alla kan relatera till på ett
annat sätt efter det här året. Vi vill inte behöva gömma oss, vi vill vara med andra och
#RunForPrideSweden

vi vill springa ett lopp. Nyckeln till ett lyckligare år är öppenhet. För att vi aldrig,
aldrig, aldrig, ska behöva leva i det fördolda igen, säger Jonas.
ÖPPENHET ÄR DESSVÄRRE LÅNGT IFRÅN EN SJÄLVKLARHET. I flera länder
hotas HBTQI-personer av såväl myndigheter som samhället i stort, inte allt för
sällan påhejade av kyrkan och där HBTQI-organisationer och aktivister kämpar
med mycket små medel. För sju år sedan var Jonas Gardell med och grundade
Regnbågsfonden i syfte att stödja HBTQI-organisationer och projekt i utsatta
länder.
– Ibland handlar vårt arbete om att direkt rädda liv. Rädda aktivister från att
bli lynchade, förse dem med säkerhetsdörrar, larmknappar, skyddat boende eller
juridisk hjälp. Ibland måste vi även smuggla ut aktivister ur länder. Vi bekostar också kontor och kanslier som är grunden för verksamheten, påverkanskampanjer,
prideparader, med mera, säger Jonas.
FÖR VARJE SÅLD BILJETT till Run for Pride går också 100 kr oavkortat till
Regnbågsfondens arbete. Ett bidrag som nu är viktigare än någonsin då bidragen
till diverse organisationer har minskat kraftigt till följd av pandemin.
– Det internationella HBTQ-förbundet ILGA blev av med oerhört mycket av sitt
stöd, och där har Regnbågsfonden gått in som fadder till hela Latinamerika för att
verksamheten ska kunna upprätthållas. Ett annat problem är att vården kan skjuta
upp HIV-tester och liknande som gör att könssjukdomar för HBTQ-personer nu
ökar kraftigt. I kriser som nu är det alltid redan utsatta grupper som drabbas värst.
Därför är det viktigt att på något sätt fortsätta visa sitt stöd, säger Jonas.

@runforpride.se
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FESTLIGA RECEPT TILL HÖSTMYSET
LINGUINE MED PESTOMARINERAD OST,
SPARRIS OCH PINJENÖTTER
En vackert grön pasta med krispiga nötter, sparris och
pestomarinerad vitost.
DU BEHÖVER (4 port):
2 förp Apetina vitost tärnad i olja med pesto
4 port pasta linguine
250 g sparris
1 zucchini
1 citron, finrivet skal och pressad saft
1 kruka färsk basilika
50 g pinjenötter

BAKAD POTATIS MED VITOST, TOMATER
OCH BASILIKA

Servera gärna dessa smakrika potatisar som tillbehör till färsbiffar
eller kyckling.
DU BEHÖVER (4 port):
2 förp Apetina vitost tärnad i olja med soltorkad tomat
2 bakpotatisar
2 msk Arla Köket Smör- & rapsolja
1 tsk flingsalt
250 g körsbärstomater
1 liten rödlök
1 kruka färsk basilika

SÅ HÄR GÖR DU:
1. Koka upp pastavatten.
2. Skär sparrisen i bitar. Hyvla zucchini i långa remsor med osthyvel.
3. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. Låt sparrisen
koka med när det återstår 2 minuter av koktiden.
4. Blanda avrunnen pasta och sparris med ost och tillhörande olja,
zucchini och citron.
5. Toppa med basilika och nötter.

SÅ HÄR GÖR DU:
1. Värm ugnen till 225 grader.
2. Tvätta och halvera potatisarna. Lägg dem med snittytan uppåt i en
ugnsform. Ringla över smör-&rapsolja och salt.
3. Baka mitt i ugnen tills de är mjuka, cirka 25-30 minuter.
4. Klyfta tomaterna och finhacka löken. Lägg i en skål och blanda med
ost och tillhörande olja.
5. Toppa potatisarna med ostsalladen och basilika.

EN FLYGEL HEMMA
TOPPAR FLERAS BUCKET LIST
DRÖMMER DU, LIKSOM MÅNGA ANDRA OM EN FLYGEL HEMMA SOM SPRIDER SIN
LJUVA AKUSTISKA KLANG – med eller utan pianist bakom tangenterna? Den drömmen
kan förverkligas med en Steinway Spirio. I grund och botten en akustisk flygel av allra
högsta kvalitet är Steinway Spirio berikad med ett unikt självspelande system. Genom
en kombination av precision, teknik och hantverk skapar detta mästerverk till flygel en
helt ny, oöverträffad musikalisk upplevelse som endast en livekonsert kan matcha.
Steinway Spirio får dig att förflyttas till någon av världens största konsertsalar, när och
hur ofta du vill, utan att lämna ditt hem.

Med ett enkelt knapptryck på din iPad
vaknar Steinwayflygeln till liv.

Med ett enkelt knapptryck på din iPad vaknar Steinwayflygeln till liv. Här kan du upptäcka
hundratals inspelningar från världsledande Steinwayartister som erbjuder fantastisk
och sann musikglädje. Musikbiblioteket uppdateras varje månad med verk som spelats in
i Steinways unika studios.
MED EN STEINWAY SPIRIO BESTÄMMER DU SJÄLV om det är du och dina toner som
ska förgylla rummet, eller Billy Joel, Adele, Chopin för att nämna några. Dessutom är
flygens design ett mästerverk och en otroligt flott inredningsdetalj i sig. Oavsett hur du
väljer att använda din Spirio, så är det bara att luta sig tillbaka och njuta.

Läs mer på steinway.com eller boka en tid på privatvisning i
Steinway Piano Gallery Stockholm bakom gärdet, piano.se.

#RunForPrideSweden

@runforpride.se
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EN FAMILJ
BLIR TILL
Grundat på egna erfarenheter och delad värdegrund
vill de hjälpa till att trygga processen från längtan
efter barn till glädjen över att vara en familj. Nordic
Surrogacy har specialiserat sig på äggdonationer
och surrogatmödraskap för ofrivilligt barnlösa.
ATT FÅ BARN ÄR BLAND DET STÖRSTA VI KAN VARA MED OM SOM MÄNNISKOR.
Det innebär dock inte att vägen dit är enkel. Framför allt inte om du är ensamstående,
eller av andra anledningar lider av ofrivillig barnlöshet. Surrogatmödraskap är
omdebatterat, men har också kommit att bli vanligare än adoption. Efter att själv ha
genomgått en surrogatprocess som resulterade i tvillingar grundade Eduardo Afonso
Nordic Surrogacy.
– Jag ville hjälpa andra att skapa sin familj och idag, sex år senare, har vi haft över 100
födslar, säger Eduardo Afonso, grundare och vd för Nordic Surrogacy. Det är inte enkelt
att genomgå en sån här process på egen hand. Det kan dyka upp en mängd oförutsedda
saker som kan vara svåra att navigera sig igenom. Vilka länder är tillåtna? Var ska du
vända dig? Hur fungerar det? Då finns vi här för att vägleda.
VAD ÄR ER ROLL I PROCESSEN?
– Vi följer de blivande föräldrarna från start till dess att de har skapat sin familj. Vi
har ett team som bland annat hjälper till att välja den klinik som passar föräldrarnas
förutsättningar bäst. Vi samarbetar med kliniker på tre olika destinationer. Ukraina går
bra för straighta gifta par med medicinska skäl medan Colombia tillåter ensamstående
män, män i parrelation och straighta par. I USA kan alla genomgå en surrogatprocess. Vi
erbjuder även olika program för att till exempel säkerställa ekonomisk trygghet.
VAD ÄR DET FÖRSTA SOM HÄNDER NÄR MAN KOMMER TILL ER?
– Du, eller ni, får träffa vår rådgivare Jonas, som själv går igenom en surrogat-process
tillsammans med sin man just nu. Det är också en viktig del av vår organisation, att många
av oss har själva genomgått en surrogatprocess. Den erfarenheten är en stor tillgång när
vi möter blivande föräldrar.
VAD ÄR DEN VANLIGASTE FÖRDOMEN NÄR DET KOMMER TILL
SURROGATMÖDRASKAP?
– Det finns ofta en oro för att surrogaten befinner sig i en utsatt situation och inte har
möjlighet att själv fatta ett beslut om att hjälpa ofrivilligt barnlösa. Men i de länder där
vi genomför processer finns det lagar, eller regleringar, som både skyddar kvinnan och
säkerställer att hon är väl omhändertagen. De kvinnor som vill bli surrogat genomgår
en rigorös screening, både psykologiskt och medicinskt, för att säkerställa att de kan
genomgå processen. Hon måste ha egna barn sedan tidigare och bör inte vara beroende
av surrogat som familjens enda inkomstkälla. Faktum är att det är långt fler som vill bli
surrogat än det är som godkänns av den process som föregår innan man kan bli surrogat.

VAD GÖR NI FÖR ATT ÄNDRA DE FÖRDOMAR OCH STIGMA SOM FINNS?
– En viktig del i vår verksamhet är att vi ska vara med i debatten och föra den konstruktivt genom att berätta om vilka kvinnorna som väljer att bli surrogat är, vilka äggdonatorerna är och hur hela processen går till. Surrogat är ett allt vanligare sätt att bilda
familj på och vi tror att transparens och öppenhet är positivt för alla inblandade.
VAD ÄR DET VIKTIGASTE ATT HA MED SIG NÄR MAN INLEDER EN
SURROGATPROCESS?
– Det viktigaste är att ha tålamod. Och att förstå att det är en process. Du kan inte styra
över biologin. Det är precis som vid en vanlig graviditet. Det finns inga genvägar. Därför
är det extra viktigt att ha öppna förväntningar.

Vill du veta mer?
Besök nordicsurrogacy.se

Jag ville hjälpa andra att
skapa sin familj och idag,
sex år senare, har vi har vi
haft över 100 födslar

#RunForPrideSweden

”
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Din bästa vän,
sängen.
Jag finns alltid här för dig.
När du är glad. Och när du är ledsen.
Jag delar dina stoltaste ögonblick.
Och de lite mindre stolta.
Jag är din bästa vän.

Från oss till dig – kungsangen.com

#RunForPrideSweden

@runforpride.se
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Läs mer på lexly.se

Lexly ser allvarligt på
diskriminering och trakasserier,
av alla slag. Hos oss har alla
samma rättigheter och värde

”

LAGENS HJÄLTAR
Juridik ska vara tillgängligt för
alla – oavsett kön, läggning eller
bakgrund. Med hög juridisk kompetens, innovativ teknik och kundpassion erbjuder Lexly juridisk
rådgivning online till både privatpersoner och företag. Vi vände
oss till en av deras jurister, Linda
Ljunggren Syding, för att få en
bättre inblick i vad de kan hjälpa
till med.
VILKA ÄR DET SOM VÄNDER SIG TILL ER?
– Det är främst privatpersoner, men även små och
medelstora företag. Vi har hittills hjälp över 350 000
kunder med deras juridiska frågor.

#RunForPrideSweden

VILKA ÄR DE FRÄMSTA ANLEDNINGARNA TILL ATT DE
KONTAKTAR ER?
– Privatpersoner söker ofta hjälp för att de vill känna sig
trygga genom livets olika faser. Det kan bland annat vara
när de köper en bostad, flyttar ihop, gifter sig eller vill
försäkra sig om att deras vilja efterföljs även när de själva
inte kan vara med och påverka det. När det gäller företag
söker de oftast hjälp för att skriva olika former av avtal.
Det kan vara allt från aktieägaravtal och kompanjonavtal
till sekretessavtal och anställningsavtal. Vi hjälper även
till att lösa konflikter och företräder såväl privatpersoner
som företag i domstolstvister. Många vänder sig också
till oss för att förstå hur det skulle påverka dem och deras
familj eller företag om något oväntat skulle inträffa.
VAD ÄR DET VIKTIGASTE VI BEHÖVER KÄNNA TILL
NÄR DET KOMMER TILL JURIDISKA FRÅGOR?
– Juridiken påverkar oss alla, även om vi inte tänker på det
dagligen. Regelverken finns där och som privatperson
eller företagare förväntas du förstå hur de påverkar just
dig och ditt liv. Det viktigaste är därför att ta reda på hur
de påverkar dig, eller ditt företag. Det är också här vi kan
vara till hjälp. På vår hemsida kan du bland annat göra
en kostnadsfri behovsanalys genom att enkelt besvara

några frågor, därefter får du tips och råd på hur du bäst bör
gå till väga. Du kan göra en motsvarande behovsanalys
för ditt företag. På så vis kan du till exempel förebygga
ekonomiska förluster, undvika konflikter samtidigt som du
kan känna dig trygg, både känslomässigt och ekonomiskt.
HAR NI NÅGON HBTQ-POLICY ELLER ANTIDISKRIMINERINGSPOLICY?
– Lexly ser allvarligt på diskriminering och trakasserier, av
alla slag. Hos oss har alla samma rättigheter och värde.
Vi ska vara en arbetsplats helt fri från trakasserier utifrån
kön, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller etnisk
härkomst och alla andra former av kränkningar.
Hur skulle ni vilja bida till samhällsutvecklingen, utifrån ett
HBTQ- och anti-diskrimineringstänk?
– Vi vill utveckla och vidga kunskapen om
bonusfamiljen, regnbågsfamiljen, stjärnfamiljen och
alla andra familjer som inte ser ut som den traditionella
familjen. Här kan vi göra mer genom att både driva och
stötta debatten och belysa vikten av att modernisera
lagstiftningen. Lagen får inte diskriminera men likväl har
bonusfamiljer och stjärnfamiljer sämre juridiskt skydd än
andra, vilket är anledningen till att dessa familjer generellt
har större juridiskt behov.

@runforpride.se

Du och jag (efter
underskriften)
mot världen.
lexly.se/samboavtal
Det har aldrig varit enklare att få juridisk rådgivning.
Oavsett vad du behöver hjälp med kan du prata med
en jurist eller använda våra digitala tjänster.

Kostnadsfritt
Videosamtal
videosamtal
med en jurist
med en jurist.

350 000 nöjda kunder | Transparenta priser | Grundat 2004 | Ring oss på 0771-24 00 24
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SÅ ÄR DET ATT ÅKA PÅ
TRÄNINGSRESA
– RESENÄRERNA DANIEL OCH PETRA ÅTERKOMMER ÅR EFTER ÅR

Här kan du läsa om varför Springtime-resenärerna Petra
och Daniel Sjölander återkommer till Training Camp Portugal år efter år. De lämnar även sina 3 bästa tips som de
inte tycker att du får missa! De ligger träningsmässigt på
två helt olika nivåer.
VARFÖR ÅKER NI PÅ TRÄNINGSRESOR?
Petra: Jag tränar för att hålla mig i form och må bra, jag är mer av en motionär. Danne
tränar hårdare och tävlar i Ironman, så vi tränar på väldigt olika nivåer. Men i Portugal
finns det olika slags pass för olika önskemål vilket är helt perfekt för oss.
Daniel: Ja, vi kan åka tillsammans trots att vi har olika mål med vår träning, det är det
bästa med Training Camp Portugal!
BERÄTTA KORT OM TRÄNINGSVECKAN!
Daniel: Dagarna börjar alltid med en morgonjogg på stranden till soluppgången. Där
laddar vi batterierna. Sen fyller vi magarna med frukost. Vi formar sen dagen som vi vill
med ett otroligt brett utbud av möjligheter. Vi brukar äta lunch på stranden, tränar lite till
eller tar en promenad till Spanien. Sen är det middag och någon inspirerande föreläsning
efter det.

HUR VAR TRÄNINGSMÖJLIGHETERNA – UTBUDET?
Petra: Miljön är fantastisk, i synnerhet att det går så lätt att springa på stranden. Det är
ingen sluttning och ebb och flod gör sanden till ett perfekt löparunderlag. Utbudet är
utmanande på ett roligt sätt, det finns något för alla.
VILKA ÄR PETRA OCH DANIEL SJÖLANDER?
De är motionären och elitmotionären som älskar att det finns träning för alla smaker och
nivåer. De har varit på Training Camp Portugal ett flertal gånger och åker snart dit igen.

PETRA OCH DANIELS 3 TIPS:

1. Bergspasset - fantastiska vyer och miljö

2. Pricka Tiden - kul tävling som alla kan vara med på
3. Passen i pinjeskogen - svalkan från träden

För fler resor, information och bokning, besök springtime.se

Petra: Jag tycker att torsdagens bergspass är en höjdpunkt. Då går eller springer vi i
apelsinlundarna i bergen. Det blir aldrig tråkigt under resan, du får nya vänner och det är
ett hejdundrande party sista kvällen med gänget.
VAD ÄR DET BÄSTA MED TRÄNINGSVECKOR I PORTUGAL?
Daniel: Att det är så enkelt att vara där. Precis allt vi behöver finns där, allt från de grymma
ledarna till de organiserade klasserna. Vi behöver inte tänka på någonting, det är som en
charter med extra allt!
VAD TAR NI MED ER FRÅN RESAN?
Daniel och Petra: Morgnarna på stranden, när solen går upp - de är oslagbara! Hur var
ledarna på plats?
Daniel: Mycket proffsiga. De har en otrolig förmåga att peppa och leda alla, från nybörjare till elit.

#RunForPrideSweden

@runforpride.se

Blött, lerigt, mörkt
småkyligt och
alldeles underbart.
Sluta inte att springa.

Testa dina löparskor
var du vill.
Låt våra experter hjälpa dig att hitta
rätt sko så får du testa dem var du vill
i 30 dagar. Välkommen in till någon av
våra butiker så berättar vi mer om vår
”Testa på riktigt”-garanti.

Alltid 365 dagars
öppet köp

Fri hemleverans vid
onlineköp över 399 kr

Fri frakt och
retur till butik

Köp nu
betala senare
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Har du koll på
blodsockret?
Diabets är en av de snabbast växande folksjukdomarna.
Vad värre är att många ligger i riskzonen utan att veta
om det. I ett steg att öka medvetenheten erbjuder
Diabetes Wellness Sverige gratis testning av ditt
blodsockervärde under Run for Pride.

För att se
var och nä
nästa tillfä
r
lle för grati
s blodsock
kontroll, g
å in på blo
dsockerko erllen.nu.
Under Run
for Pride k
an d
blodsocke
rvärde gra u testa ditt
tis. Diabete
Wellness fi
s
nns på pla
ts mellan
13.30-15.0
0.

NÄRMARE EN HALV MILJON MÄNNISKOR I SVERIGE lider av någon form av diabetes.
85 – 90 procent av dem har typ 2-diabetes, som många gånger kan kopplas till livsstil.
– Det finns olika typer av diabetes. Typ 1-diabetes debuterar under tonåren, medan
typ 2-diabetes gör entré senare i livet. Typ 2-diabetes kan bland annat kopplas till osunt
leverne, men också till ärftlighet, säger Ann Fogelberg, PR- och pressansvarig för
Diabetes Wellness Sverige.
I takt med att typ 2-diabetesen ökar, och att symptomen inte alltid går att härleda eller
ens upptäcka är det än viktigare att testa sitt blodsockervärde. De senaste två åren har
Diabets Wellness Sverige erbjudit gratistestning runtom i Stockholm.
– Mörkertalet är stort. Cirka 150 000 människor i Sverige har diabetes utan att veta
om det. Det är därför viktigt att testa sig om man ligger i riskzonen. Vi hänvisar cirka tio
procent av de vi testar vidare till Vårdcentralen för uppföljning, säger Ann Fogelberg.

OM DIABETES WELLNESS SVERIGE:
Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Sverige är en stiftelse som
grundades 2006 i Sverige. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till
diabetesforskningen och sprida kunskapen om diabetes till allmänheten. På deras hemsida, diabeteswellness.se, kan du läsa mer om
deras arbete samt beställa diabeteshalsband och armband gratis.

VILKA TYPER AV SYMPTOM SKA DU VARA UPPMÄRKSAM PÅ?
– Om du är törstigare än vanligt, kissar ofta, går hastigt upp eller ned i vikt. Saker som
händer i kroppen som inte riktigt stämmer. Svårläkta sår kan också vara ett tecken på
diabetes.
KAN DU FÖREBYGGA TYP 2-DIABETES?
– Stress under längre tid, stillasittande och dåliga sömn- och kostvanor är riskfaktorer
som kan påverka, om du inte har det i familjen. Du kan dock förebygga och skjuta fram
utbrytande genom att se om dessa faktorer.
HUR OFTA BÖR DU TESTA DITT BLODSOCKERVÄRDE, TYCKER DU?
– Det finns inga generella rekommendationer, men en gång per år är en bra utgångspunkt. Det händer att personer inte får någon symptom alls men ligger på gränsen och
då är det ännu viktigare att testa sig. Framför allt när du passerat 40 år. Typ 2-diabetes
ökar dock även hos barn. Det har man bland annat sett i England där ökningen har kunnat
kopplas till för mycket snabbmat, läsk och sötsaker. Även i Kina har man märkt av en
ökning efter att den Västerländska maten ökat.
UNDER RUN FOR PRIDE KOMMER NI FINNAS PÅ PLATS, ÄR DET NÅGOT DU BÖR
TÄNKA PÅ INNAN DU TESTAR DIG?
– Det är viktigt att inte äta eller dricka en timme innan. Testet tar cirka två minuter och
ditt värde ska ligga mellan fyra och sex. Vi var med för två år sedan och fick väldigt fin
respons. För oss är det viktigt att synas och på så sätt få upp folks ögon för att testa sig,
så man kan minska risken för att få typ 2-diabetes. Alla har möjlighet att testa sig.

#RunForPrideSweden

@runforpride.se
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UTSEDD TILL
BÄSTA CHAMPAGNE
A V SVERIGES H Å RDA STE J U RY !
Charles Heidsieck är en hyllad och
älskad champagneproducent världen över.
Tack vare en stor andel reservvin, hela 40%,
får Brut Réserve en generös och smakrik
karaktär redan som ung. Helt i harmoni med
krispig syra och läckra citrustoner som
möter brioche, rostat bröd och mandel.
Den passar utmärkt som både aperitif och
att servera genom en hel måltid.
ART NR 77522
ALK 12%

www.provinum.se

SAKNAR:
Charles Heidsieck

469 KR
LEVERERAS I
PRESENTFÖRPACKNING

Tips och inspiration om hur du kombinerar vin och mat får du som medlem i www.gastronomiklubben.se
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Alla ska känna sig inkluderade,
våga vara sig själva och samtidigt
ha en trygg tillvaro på jobbet
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FÖR EN BÄTTRE
ARBETSPLATS
Alla ska ha rätt att känna sig trygga på jobbet – och ha
rätten att vara sig själva. Byggnads är fackföreningen
som arbetar för bättre löner, en tryggare arbetsmiljö och
arbetstagarens rätt att vara sig själv.
– HBTQ-frågor är en stor fråga för oss då de innefattar människosyn, värderingar och
jämlikhet. Alla ska känna sig inkluderade, våga vara sig själva och samtidigt ha en trygg
tillvaro på jobbet. Oavsett vilket jobb du har ska du kunna vara den du är, och inte känna
att du måste spela en roll. Det är viktigt för oss, säger Tomas Kullberg, ordförande för
Byggnads Stockholm-Gotland.
VARFÖR ÄR HBTQ-FRÅGAN SÅ VIKTIG FÖR ER?
– Det är en arbetsmiljöfråga. Det är en viktig del i att förebygga att arbetstagare inte
diskrimineras på jobbet. Vissa arbetsgivare vågar lyfta frågan, men det finns mycket kvar
att göra. Det är inte bara en förlust för arbetsgivaren utan även för byggbranschen, och
samhället i stort.
VAD HAR NI SOM FACKFÖRENING FÖR UPPGIFT?
– Vår uppgift är att stötta våra medlemmar och se till att arbetsgivare följer arbetsmiljölagen. Vi utbildar även medlemmarna så att de känner till sina rättigheter. Alla ska kunna
vara sig själva, oavsett om de är hemma eller på arbetet. Vi som fackförening ser till
människors lika värde.
HUR KAN FLER VARA MED OCH FÖRÄNDRA?
– Gå med i en fackförening, ta ett förtroendeuppdrag och var aktiv. Vi behöver medlemmar som kan bidra med kompetens och som kan vara med att påverka. Vi behöver starka
medlemmar ute på arbetsplatserna som tar striden, som kliver fram och stöttar de som
kanske inte riktigt vågar vara sig själva. Medlemmar som vågar sätta ned foten om någon
drar ett sunkigt skämt i fikarummet.
VAD GÖR JAG OM JAG BLIR UTSATT FÖR DISKRIMINERING?
– Blir du utsatt för diskriminering är risken stor att du känner dig ensam, men med en
fackförening i ryggen behöver du inte det. Vi har skyddsombud och förtroendevalda som
du kan vända dig till för att få stöd och vägledning kring vad du ska göra. Det är vår roll att
stötta. Vi hjälper till att driva frågan för den som blivit utsatt. Du ska kunna utföra ditt jobb
och sedan kunna gå hem och känna dig stärkt. 2021 borde vi ha kommit längre. Alla personer på en arbetsplats är lika mycket värda och ska ha förutsättningar att vara sig själva.

#RunForPrideSweden

@runforpride.se
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HÖGKLASSIG HERRGÅRDSMILJÖ
FÖR MINNESVÄRDA UPPLEVELSER
Njut av frisk luft och en harmonisk natur i de värmländska skogarna. Dömle herrgård är byggt på ett
historiskt möte i modern superlyx och erbjuder en vistelse mellan dröm och verklighet. En totalupplevelse,
långt bortom lagom som alltid får högsta betyg av gästerna.

Vi garanterar en magisk
upplevelse under hela er
vistelse hos oss

”

MED UTSIKT ÖVER DEN SPEGELBLANKA SMÅRISSJÖN, i hjärtat av Värmland ligger
Dömle Herrgård Spa & Resort. Löven börjar sakta men säkert att skifta i höstens vackra
färger och omsluter platsen som andas lugn och historia. Den magnifika herrgården
byggdes under 1800-talet och symboliserar brukets blomstrande tid. Carl Elias Andersson som lät bygga Herrgården ville göra trakten mer tillgänglig och anlade en upplevelsepark i närheten. Slänggungorna är förvisso bortplockade men parken och Dömles vision
lever kvar och finns tillgänglig för alla.
– Det råder en familjär känsla här och vi vill att alla ska känna sig välkomna hit för att ta
del av vår miljö och lugnet som råder här. Vi vill alltid att våra gäster ska komma tillbaka,
eller allra helst aldrig vilja lämna oss, säger Georg Möller, VD.
Herrgårdsmiljön vittnar om platsens historiska vindar i stil och känsla. Den anrika
inredningen från 1800-talet består och har fått en modern touch i stilren symbios med
moderniteter när herrgården totalrenoverats under året.
– Vi vill skapa ett elegant ställe med hög värmländsk klass. Grand Hôtel i Stockholm är
en stor inspirationskälla, där bor jag gärna när jag besöker huvudstaden, säger Georg.
DÖMLE HERRGÅRD ÄR ETT UPPSKATTAT RESMÅL och en perfekt destination för en
weekendresa. Med en nyrenoverad topprestaurang, sextiosex stycken unika rum och
sviter. Samt ett nybyggt spa- och relaxavdelning med torr- och ångbastu, flera spabad
både inne- och utomhus med utsikt över sjön. Här kan alla gäster unna sig en skönhets
eller massagebehandling i toppklass av spaats duktiga hudterapeuter. Intill spaat hålls
även uppskattade yogaklasser för besökarna.
DÖMLE HERRGÅRD ERBJUDER NÅGOT FÖR ALLA. Efter en skön och avkopplande
stund i det rogivande spaet eller relaxavdelningen finns mängder av aktiviteter att tillgå.
Padelbana, ute- och innegym, fiskemöjligheter i den närliggande sjön eller varför inte ge
sig ut på en rofylld paddeltur?

Golfklubb ligger hundra meter från herrgården. Det finns även flera närliggande golfbanor
vilket gör Dömle till den perfekta destinationen för golfentusiasten.
Om vintern tillåter är en skridskotur på sjön framför herrgården att rekommendera.
Skidåkning finns inpå knuten och erbjuder både längd- och utförsåkning.
– Kringliggande kulturupplevelser som Selma Lagerlöfs Mårbacka och Lars Lerins
konsthall är två uppskattade besöksmål under en vistelse hos oss. Här finns en mångfald
av aktiviteter och utflykter, vilket gör Dömle herrgård till det perfekta navet, säger Georg.
FÖR MATFANTASTEN FINNS HÄR MYCKET ATT TILLGÅ. Köksmästaren levererar en
högklassig meny baserad på säsongens råvaror, inspirerad av lokala skatter från Värmland
i möte med det internationella köket.
För den vinintresserade finns här en egen vinkällare av rang samt möjlighet till populära
vin- och champagneprovningar.
DÖMLE HERRGÅRD ÄR STORA PÅ KONFERENS, BRÖLLOP OCH PRIVATA FESTER.
Många brudpar väljer att gifta sig i herrgårdens kyrka som finns tillgänglig fyrtio meter
från huvudbyggnaden. Platsen är även uppskattad av företag som gärna håller sina konferenser i den tilltalande miljön. Att fira högtider som jul och nyår på Dömle är ett minne
för livet. Här finns något för alla vilket gör Dömle till en angenäm plats för alla gäster- och
tillfällen.
Herrgårdsmiljön rankas högt av gästerna och lovordas bland recensionerna.
Dömle herrgård är den perfekta platsen att besöka under årets alla årstider. Skäm bort
dig själv, dina nära och kära med en upplevelse på den allra bästa platsen. En magnifik
herrgårdsmiljö i höst eller vinterskrud är bland det vackraste att uppleva.
– Vi garanterar en magisk upplevelse under hela er vistelse hos oss, avslutar Georg.
Läs mer och planera din vistelse via domle.se

I närheten finns flera högklassiga golfmöjligheter, den vackert belägna Forshaga Deje

#RunForPrideSweden
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Nu märks
vårt miljöansvar.
Vi är stolta över Naturskyddsföreningens
märkning. Den får vi för att varje resa
med oss har låg klimatpåverkan, låga
utsläpp och för att vi fortsatt ska se till att
fordon och drivmedel tas fram hållbart.
Läs mer på sl.se.

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!

