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Fixa snyggaste dukningen
Mokkasin – en bloggare
med förkärlek för skåp
Remake gav eleverna mysigare skola

Varsågod,
ta en tidning
gratis!

ANNA LIDSTRÖM – SVERIGES SECOND HAND PROFIL 2018

”Använd det
som redan finns”
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Med fokus på nu
Livet består av de ständiga val vi gör.
Och ändå är det inte mycket i denna
värld som vi kontrollerar. Inte ens vår
egen framtid och förhoppningar om en
annorlunda värld kontrollerar vi. Låt mig
säga det igen, vi har ingen kontroll!

den, fokusera istället på det du kan kontrollera. Nuet!

Men ändå, du är betydelsefull. Du betyder enormt mycket. Du kan förändra
världen och du kan göra skillnad för så
många människor på så många sätt.
Låter det motsägelsefullt? Hur kan
du ha en sådan påverkan då du har så lite kontroll? Svaret tror jag är att dra full
nytta av det enda i livet som du har kontroll över, och det är den här stunden,
just precis nu!

Ibland behöver vi bli inspirerade för att
göra det som är rätt. Det har du goda
chanser att bli på sidorna framöver. Möt
Anna Lidström som utnämnts till Sveriges Second Hand Profil 2018. Hon lever som hon lär och hon älskar återbruk.
Möt också AnnaMaja Lindblom, 21-årig
volontär och Sofia Vusir Jansson som
skapat ett nytt hem för sin familj.
Min önskan är att du får en inspirerande läsning som väcker till nya val av beslut som du kontrollerar och som också kan bli betydelsefulla för människor i
din närhet.
Välkommen in!
Tomas Bjöersdorff, Verkställande chef
Erikshjälpen Second Hand
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Det spelar ingen roll vad som händer i
världen. Det spelar ingen roll vad som
hände i går. Det spelar ingen roll vad som
möjligen händer i morgon. Du har kontrollen över de val du gör just precis nu!
Vem du är och den effekt dina beslut och
handlingar får på vår värld är resultatet av alla dessa tillfällen och beslut. Så,
oroa dig inte för vad du har gjort eller
ogjort. Oroa dig inte för vad du möjligen eller möjligen inte uppnår i framti-

Du och jag kontrollerar den här stunden,
och nästa och nästa. Låt dessa tillfällen
betyda något för oss och för vår framtid.
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INSPIRATION

Slumra sött

SOFFBORD 80 KR
STUVBITAR 50 KR

MODELL: EDDA, 2,5 ÅR, BLANDRAS
MELLAN POMERANIAN OCH FRANSK BULLDOG.
ÅTERBRUKSPYSSLARE: SOFIA DENZLER
FOTO: MATILDA SKÖLD
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Vinnaren
av Sveriges
Second Hand
Profil 2018

Namn: Anna Lidström.
Gör: Designer och stylist. Påbörjade hösten
2017 en femårig konstnärlig doktorandtjänst
vid Akademin för design, Högskolan i Borås,
med inriktning på hållbart mode.
Ålder: 34.
Bor: I en lekfull 1960-talsvilla med sjöutsikt
i Sparsör utanför Borås, tillsammans med
barnen Lykke och Juni och sambon Clemens.
Bakgrund: Flyttade 2006 från Umeå till
Borås för att plugga modedesign. Tog en
masterexamen 2011 och har sedan dess
arbetat som designer och stylist inom modeoch reklambranschen. Har även undervisat
modestudenter på Textilhögskolan samt
arbetat med diverse textila forsknings- och
utvecklingsprojekt inom hållbarhet.
Så livar jag upp en tråkig outfit: ”Med ett
par örhängen – eller genom att ta på mig ett
plagg till, i avvikande möster och färg. Lager
på lager funkar i alla lägen.”
Instagram: @anotherblog.se
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Motivering
Med en fingertoppskänsla som är
få förunnad och en absolut unik
stil får Sveriges Second Hand
Profil 2018 många att betrakta
sina befintliga garderober med
nya ögon samt att se potentialen i att skapa nytt med second
hand.
Genom ett starkt engagemang
i textilbranschens hållbarhetsarbete når hon även ut med sitt
budskap och inspirerar en hel
industri att på många olika sätt
låta kläder leva längre.
För sin stora passion och sin
enastående förmåga att inspirera
fler till second hand tilldelas Anna
Lidström priset Sveriges Second
Hand Profil 2018.

@anotherblog.se

”Livet är för kort
för att inte
mönstermixas”
Hon kallar leopardskjortan för ett basplagg och av morfars
vedpressenning sydde hon en gång en kostym. Second hand och
remake går som en röd tråd genom Anna Lidströms liv – det som
en gång började som en hobby och ett sätt att uttrycka sig själv,
har banat väg för ett yrkesval och en doktorandtjänst. Och gett
henne utmärkelsen Sveriges Second Hand Profil 2018.
Grattis till utmärkelsen!

– Tack, så hedrande! Jag brinner verkligen
för second hand och har gjort det väldigt
länge, så det här känns både som ett slags erkännande för det, men också som en möjlighet att kunna sprida min mission ännu mer.
Hur blev second hand en så självklar del
av ditt liv?

– Jag är uppvuxen med en mamma och en
faster som alltid åkte runt på loppisar, så sedan tidiga tonår har jag varit en riktig loppisräv. Då, som tonåring med liten budget, blev
second hand ett sätt för mig att uttrycka mig
på, ett sätt att utveckla min stil och göra egna varianter på det jag såg i modetidningar.
Det var också genom det som jag insåg att jag
ville jobba inom mode och med second hand
som arbetsmaterial.
Hur skulle du beskriva din stil?

– Färgstark, lekfull, humoristisk och bohemisk! I enstaka fall köper jag nyproducerat
men det allra mesta köper jag second hand,
oavsett om det är de där unika guldkornen eller vanliga basplagg. Men bas för mig kan vara en leopardskjorta över en randig polotröja
och en scarf runt halsen.
– Jag gillar lager på lager och stirrar mig
aldrig blind på storlekar. Kläder som passar
precis intresserar mig ganska lite. En skjorta vill jag gärna kunna knyta i midjan, på en
t-shirt vill jag kunna vika upp ärmarna. Jag
behöver känna att jag äger plaggen på det
sättet också.
Du har sagt att du brinner för att inspirera andra att se på omvärlden genom

”Dagens mönstermix med gammalt och nytt.
Mest gammalt förstås, i nya kombinationer.
Älskar att blanda och leka loss!”

”nyfikna, lekfulla och hållbara glasögon”,
hur då?

– Det pratas ofta om att vi svenskar är så
trendiga. Jag upplever oss istället som otroligt ängsliga och jag blir tokig på det! Det är
så fruktansvärt att se vad människor slänger,
allt som görs av med bara för att vi har ett så
snävt synsätt på stil, inte vågar sticka ut eller experimentera mer med färg och form.
Visst kan vi prata miljövänliga fibrer, alternativa framställningstekniker och fiberåtervinning, men det bästa sättet att spara på jordens resurser är att använda det som redan
finns. Att se potentialen i det skavda och våga blanda både det man har i garderoben och
i hemmet på nya, oväntade sätt._

”Resegarderoben, eller delar av den i alla fall.
Här kommer varken stretchjeans, fleecetröjor eller ryggsäckar över tröskeln! Livet är för
kort för att inte mönstermixas.”

TEXT: PATRICIA FRANZÉN
FOTO: KRISTIN LAGERQVIST/PRIVAT

Om Sveriges
Second Hand Profil:
Priset delas ut årligen till
någon som på ett särskilt
sätt har utmärkt sig inom
second hand.
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Pristagaren ska genom sitt
engagemang bidra till ett
ökat intresse för second
hand och dess möjligheter
med ett stort inslag av
nytänkande.
Förutom diplom och en
statyett får pristagaren rätt
att tilldela ett av Erikshjälpens
biståndsprojekt motsvarande 25 000 kronor.

”Att handla second hand är bland det bästa
man kan göra för miljön. Är du en ovan och
lite osäker sakletare kan du alltid börja med
något litet, en scarf, ett bälte eller några
smycken. De funkar fint som personlig
krydda till den övriga garderoben.”
5

din egen

Duka med stil!
En matplats – fyra stilar. Det är enkelt att förnya sitt hem
med second hand-prylar, oavsett om smaken är av det
mer avskalade slaget eller om det ska vara färgstarkt
och maffigt. Väggen och Perstorpsbordet är samma men
övrig inredning skiljer sig och sätter tonen.
Återbruka mera och fixa själv den stil du vill ha med hjälp
av tipsen från stylisten Stina Isakson.

STYLIST: STINA ISAKSON
(INSTAGRAMKONTO @STINAINREDER)
TEXT: CAMILLA SKÖLD
FOTO: PATRIK SVEDBERG
MÖBLER OCH PRYLAR: ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND
I HUSKVARNA OCH JÖNKÖPING SAMT PRIVAT
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Mini
-MALISTISKT

FIXA SJÄLV
med Stina Isaksons DIY-tips

Enkelhet i all sin prakt. Inga
onödiga saker som stör, industrikänsla. Här får formen på de
utvalda tingen tala.

MÅLA PORSLIN
Hittar du porslin som du tycker om
formen på, men önskar i annan
färg, kan du enkelt måla om det.
Använd färg som fungerar på materialet och lacka för extra hållbart
resultat. Porslinet i den här miljön

var vitt och fick ett helt annat uttryck när det målades svart.
TRAPPHUSTAVLA
Använd ett gammalt register från
en trappuppgång till ditt favoritrecept. Passar lika bra i köket!
7

Natur
-LIGTVIS
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Ute blir inne när grönska, trä och
näver flyttar in. Naturmaterial och
hantverk ger en genuin känsla och
pinnsoffan ger plats för flera.

FIXA SJÄLV
med Stina Isaksons DIY-tips

KNOPPBRÄDA
Sätt flera gamla knopplister av trä i olika
längd och storlek på en lång rad. Variera
inredningen som du önskar.

namnet stansas in med alfabetsstansar.
Håligheten från stansarna kan fyllas med lite
färg. Gör hål i lädret med en håltång och knyt
fast tagen med tråd runt glasets fot.

LJUSSTAKAR AV BJÖRK
Såga av en björkgren i olika längder. Borra
ett hål i toppen, lagom stort för ett värmeljus.
Sätt i en ljuskopp i hålen för ljusen.

SERVETTRINGAR AV LÄDERBÄLTE
OCH GARDINRING
Klipp av en del av ett gammalt bälte och fäst
i gardinringen med hjälp av en hålnit eller
snöre. Vill du ha ett personligt budskap kan
du stansa in det med alfabetsstansar och fylla
i håligheten från stansarna med lite färg så
texten syns bra.

LÄDERTAGS PÅ GLAS
Med en smal remsa från ett gammalt bälte
kan du göra lyxiga lädertags till glaset, där

9

Kalas
-FINT
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Glada färger i en skön blandning skapar
magi på barnkalaset. Målade tallrikar,
broderi och en förändringsbar vykortstavla utgör fonden för festen.

FIXA SJÄLV
med Stina Isaksons DIY-tips

PORSLINSTAVLOR
Vita tallrikar är roligt att måla på
– och går enkelt att hitta second
hand. Måla med pennor som fäster
på porslin och låt gärna barnen vara
konstnärerna! Sätt upp på väggen
med tallrikshängare.
ALFAPETMAGNETER
Fäst små magneter på baksidan av

gamla alfapetbrickor och variera din
text på plåtburkar eller kyl.
PLACERINGSKORT MED
ALFAPETBRICKOR
Använd ett gammalt alfapet och bygg
upp gästernas namn som placeringskort vid bordet. Att skylta med vännernas förnamn, smeknamn – eller
kanske egenskaper – är roligt.
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Maxi

-MALISTISKT

Rokoko i mustiga färger, fåglar, silver, guld och en prunkande bukett ger en lyxigare känsla för lördagsmiddagen
– och sätter också guldkant på måndagsfrukosten.
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FIXA SJÄLV
med Stina Isaksons DIY-tips

LAMPA AV UDDA SKÄRMAR
Använd många udda lampskärmar och sätt ihop flera stycken till
en stor ”skärmbukett”. Mixa gärna olika färger och former och vira
ihop sladdarna, men låt en elektriker koppla ihop elen.
GULDRAMAR
Ta bort konsten i gamla guldramar och rama in det du tycker om.
13

NOTERAT

Erikshjälpen Second
Hand satsar i Norge
Tillsammans med Maritastiftelsen ska Erikshjälpen Second Hand öppna flera second
hand-butiker i Norge de kommande åren.
– Vi ser fram emot ett långsiktigt och gott
samarbete som gör att vi kan hjälpa fler människor, säger Dag B. Jacobsen, ansvarig för
Maritastiftelsens second hand-verksamhet.
Maritastiftelsen är en välkänd aktör i Norge
med ett omfattande socialt och humanitärt
arbete. I dag har stiftelsen två butiker. Tillsammans med Erikshjälpen planeras runt fem nya
butiker de kommande tre åren.

Josephat besökte Sverige, Erikshjälpen och Skavlan
– Min dröm är att barn med albinism ska få sina rättigheter tillgodosedda, kunna göra
något bra av sina liv och att samhället ska se och uppskatta dem för vilka de är.
Det sade Josephat Torner, människorättsaktivist från Tanzania, som själv lever med
albinism och som, inbjuden av Erikshjälpen, gästat Sverige och Skavlan.
Människor med albinism i östra Afrika utsätts i dag för hot, trakasserier och fruktansvärda
övergrepp eftersom vidskeplighet gör gällande att kroppsdelar från albinos kan ge lycka och
rikedom. Erikshjälpen inkluderar sedan många år barn med albinism i sina insatser för alla
barns rätt till utbildning, hälsa och skydd.
FOTO: MONKBERRY/JONAS MALMSTRÖM

Länsförsäkringar samarbetar
med Erikshjälpen

13 kilo

Personalen på Länsförsäkringar Jönköping har
samlat in kläder som nu lämnats över till Erikshjälpen.
Kläderna ska säljas på Erikshjälpen Second Hand.
Insamlingen görs för att markera företagets arbete för
social hållbarhet och är ett första steg i samarbetet
mellan Länsförsäkringar Jönköping och Erikshjälpen.

Så mycket ny textil köper
vi i Sverige per person och år.
Bara 20% återanvänds.
Källa: Naturvårdsverket

Plastpåsar förbjuds
i Kenya

Frivilligarbete
bra mot demens

De skadar miljön och blockerar avlopp – med
den motiveringen förbjuder Kenyas regering
nu all användning, tillverkning och import av
plastpåsar. Den som bryter mot förbudet kan
straffas med upp till 300 000 kronor i böter eller
fyra års fängelse.
Enligt FN:s miljöprogram är plastpåsar ett stort
miljöproblem och bara i Kenya delas varje år
100 miljoner påsar ut från mataffärer. Liknande
förbud som det i Kenya har tidigare införts i flera
andra afrikanska länder, däribland Mali, Tanzania och Uganda.

Personer som gått i pension och som engagerar
sig i ideellt arbete löper minskad risk att drabbas
av demens. Detta enligt en internationell studie
som följt 1001 svenskar sedan de pensionerades
under år 2010. De som regelbundet deltog i olika
former av frivilligarbete uppvisade färre besvär
som koncentrationssvårigheter och glömska
jämfört med de som bara sporadiskt deltog eller
som inte deltog alls.
Källa: Stockholm Stress Center
Personerna på bilden har inget med studien att göra.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Källa: SvD
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Drygt hälften av
Sveriges invånare
arbetar ideellt,
i snitt 15 timmar
varje månad.
Källa: Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Snygging
från förr

Stiliga 80-åringar
Contax anses vara den första systemkameran och därmed en milstolpe inom fotografin.
Kamerorna Zeiss Contax 1 syns här i två olika
varianter, tillverkade i Tyskland från 1932 till
1936. De gav den största kameratillverkaren
Leica konkurrens, men lyckades inte riktigt.
På 50-talet kom Zeiss tillbaka och satsade på

amatörmarknaden istället – och där tog de en
stor marknadsandel. Zeiss är fortfarande ett
aktat företag inom optik, speciellt för sjukhus
och industri. De tillverkar även kikare, uppger
fågelskådaren som fångat kamerorna på bild.
Källa: cameraquest.com
FOTO: ULF SAMUELSSON
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FRÅN VITT OCH STILRENT TILL

En salig
blandning
16

HEMMA HOS
Skåp är Sofias absoluta favoritmöbel – för förvaringen så klart,
men lika mycket för skönheten. Det svarta butiksskåpet från
slutet av 1800-talet är ett av hennes dyrare second hand-köp
men också hennes mest älskade.

Hon avskyr soffor men älskar skåp. Inte bara för att de är vackrare – utan
också för att de går att stoppa fulla med all världens grejer. Och kanske var
det flytten från storstad till småstad som på riktigt födde det kreativa hem
som nu är Sofia ”Mokkasin” Vusir Janssons signum.

17

Bland mycket annat är Sofia fotograf och säljer sina egna fotoprints. Bilderna är ofta
med sagokaraktär och ofta med barnen som modeller. Här dottern Nomi.

en som tittade in sådär som hastigast på
bloggen Mokkasin för en
handfull år sedan skulle knappast känna igen
sig i dag. Då var det vitt, stilrent och sparsmakat. Nu är det mönstrat, yvigt – och saker precis överallt!
– Jag tror att det var något slags storstadssyndrom som hängde kvar i början, det där
likriktade. Jag har ändrat mig jättemycket sedan vi flyttade därifrån, på ett bra sätt, säger
Sofia Vusir Jansson.
För en nybliven fyrbarnsfamilj i desperat
behov av mer utrymme var flytten från huvudstaden tillbaka till hemstaden nödvändig
– men knappast självklar. Sofia var livrädd,
inte minst för vad som skulle hända med kreativiteten när hon inte längre hade tillgång
till ett konstant utbud.
– Det blev precis tvärtom, jag tvingades bli
mer kreativ när jag inte längre blev matad
med inspiration hela tiden.
Det var egentligen då, och av just den anledningen, som hon på riktigt upptäckte fördelarna med second hand.
– Jag är helt ointresserad av trender och på
second hand handlar det aldrig om trender
utan verkligen bara om vad man råkar hitta.
Samtidigt känns ju ditt hem väldigt
trendigt?

– Ja, kanske. Vårt hem är ju en salig blandning av saker och ting och just nu är det trendigt med en personlig stil, så det är kanske
därför? Men det som råkar vara trendigt nu
kanske inte är det om två år, men det kommer fortfarande att stå kvar här ändå.
Hur tänker du när du inreder hemma?

– Mycket bara hamnar där det hamnar, vi är
en stor familj och det viktigaste av allt är att
vi trivs här. Jag tycker om att ha saker framme, det stör mig inte att det står grejer överallt! Och jag gillar när huset är fullt av folk, så
därför finns det mycket att sitta på. _
TEXT: PATRICIA FRANZÉN FOTO: ANNA HÅLLAMS

Mässingsdetaljer i köket, lite nytt och lite gammalt.
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HEMMA HOS
Kreativt kaos, eller
barnens pysselhörna,
möter den som
kommer upp i hallen i
husets övervåning.

OM SOFIA
VUSIR
JANSSON

Ålder: 46 år.
Bor: Villa, från 1913, i Katrineholm med 300 kvadratmeter boyta och 200 kvadratmeter biyta.
Familj: Gift med Kristo, 47 år, mamma till Liv, 14,
Viggo, 13, och Charlie och Nomi, 10. I familjen finns
också labradoodlen Chester.
Gör: Bloggare, fotograf och stylist.
Min loppisrunda: ”Jag börjar alltid bland tyger och
handarbeten, där kan man hitta sjukt mycket bra
grejer. Och så finns det en låda med krokar där jag
alltid måste kolla om det kommit in något nytt.”
Blogg: mokkasin.femina.se
Instagram: @sofiaatmokkasin
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”Jag tycker om att det är olika känslor när man går från rum till rum. Och att ändra
ett rums funktion genom att möblera om är typ det roligaste som finns – allt
behöver inte vara skrivet i sten”, säger Sofia. Det stora matrummet som är husets
mittpunkt var från början vardagsrum. Nu ryms vardagsrummet innanför pardörrarna och där står också den turkosblå sammetssoffan som lyckats vinna Sofias
svårflörtade soffhjärta. ”Vi har köpt flera soffor och alltid gett bort dem. Jag gillar
inte soffor bara! Men den här gillar jag jättemycket, det är något med proportionerna och formen som tilltalar mig.”

20

HEMMA HOS
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HEMMA HOS
Den vackra glasverandan som ligger i anslutning till köket var inbyggd i fasaden när familjen
köpte huset men har plockats fram under lager av tapeter, isolering och masonit.

Dottern Nomi delar Sofias passion för loppis och att röra sig mellan olika stilar. Hennes rum
(nedan) är under ständig förändring – senaste tillskottet är det begagnade damskrivbordet,
som vid köpet var inrökt och sjangserat men efter lackering i en fin grå nyans är som nytt igen.

Köket har både köksö och platsbyggd skafferi, vem behöver då överskåp? Finfin förvaring
med en brokig blandning av gammalt och nytt på brunbetsade öppna hyllplan i stället.
Hängmatta inomhus – varför inte? ”Får jag välja mellan en soffa och en hängmatta, då
väljer jag hängmattan”, säger Sofia. Sonen Charlie ser ut att hålla med.

22

GRAND
OPENING
VÅREN
2018
Tusentals unika varor.
Snart på en skärm nära dig.

secondhand.se
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MINIMERA
Behöver jag verkligen den här?
Genom att ifrågasätta det som
så lätt hamnar i kundvagnen
kan pengar sparas, färre prylar
komma i omlopp och den totala
konsumtionen minska.

ÅTERANVÄNDA

ILLUSTRATION ANNEFRID SJÖMAN

När du lämnar grejer du inte
längre behöver till second hand
får dina prylar nytt liv och kommer till användning igen och igen.
Du har kanske också gamla saker
som du kan använda på nytt sätt.
Googla återbruk och du kommer
få en uppsjö av idéer!
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ÅTERVINNA
Om varje schampoflaska, tidning och konservburk lämnas till
återvinning istället för att slängas
i soporna är mycket vunnet. Då
kan materialen användas igen
och stora mängder energi sparas.

Välkommen att klättra i

avfallstrappan
Varje år slänger vi svenskar nästan 500 kilo avfall per person. Avfallstrappan,
eller ”avfallshierarkin”, är från början ett EU-direktiv som antagits också i den
svenska miljöbalken och styr hur avfall ska tas om hand. Alla kan, genom en
mer varsam konsumtion, bidra till att så få nya saker som möjligt sätts i omlopp och att sådant vi inte längre behöver kommer till nytta hos någon annan.

UTVINNA
ENERGI
Allt kan inte återvinnas men det
mesta som finns kvar, även efter
en noggrann återvinning, kan
ändå bidra till energi och värme.

DEPONERA
Här ska egentligen ingenting
hamna. Sopberg och deponier gör
ingen glad, varken människa, natur
eller miljö. Genom medvetna val
och noggrannhet kan alla hjälpas
åt att hålla sakerna så högt upp
i avfallstrappan som möjligt. Det
vinner vi alla på!

Källa: Naturskyddsföreningen
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Från väntrum t
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REMAKE

Remake av
uppehållsrummet

till vardagsrum
”Det ser så annorlunda ut. Det var ganska tråkigt innan, nu känns det som att
komma hem till någon”. Det säger Amanda Lemberg, en av eleverna på Ängkärrskolan i Solna efter Erikshjälpen Second Hands remake av uppehållsrummet.
Härliga second hand-möbler, prickiga tapeter och mer belysning förvandlade
rummet till en mysigare och ljusare plats att umgås på.
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Tips!
En trist och skavd skänk kan med
hjälp av lite målarfärg och tapet
få ett helt nytt uttryck. För att
skapa ett rum i rummet kan väggen bakom målas i samma färg.

FÖRE

På Ängkärrskolan är uppehållsrummet
en plats dit många elever kommer varje
dag. Men tidigare var rummet mörkt och
inte så mysigt.
– Elever och personal berättade vad de
önskade för funktioner i uppehållsrummet. Genom att göra flera olika miljöer
i ett och samma rum med mat- och spelplats, spegelvägg och soffhörna var vi också måna om att skapa mys, trygghet och
hemmakänsla. Rummet blir en plats för
avkoppling och vi visar att detta går fint att
bildtext
göra om och fixa genom att återbruka, säger Camilla Sköld på Erikshjälpen Second
Hand.
Ängkärrskolan är en resursskola för
elever med till exempel grav dyslexi, neu28

ropsykiatriska funktionsnedsättningar och
svåra koncentrationsstörningar. Mamman
till en elev på skolan ansökte om remaken,
hon tycker att både personal och elever är
värda uppmuntran och uppskattning.
Efter några intensiva dagars tapetsering, målning, inredningspyssel och möbelbärande är det dags för nyfikna elever att släppas in i sitt ”nya” uppehållsrum.
Två killar tar direkt plats i soffhörnan som
fått mer färg och mysigare belysning med
flera gamla lampskärmar.
– Vi gillar att vara här och titta på tv, säger Alex Kalfakas.
Mila Svanberg tycker om väggen med
speglar där svart färg målats som en avgränsning.

– Det sticker ut från resten så det känns
nästan som ett eget rum, säger hon.
Snart kommer fler elever, skolpersonal
och även några föräldrar för att titta.
– Oj, vilken skillnad. Det har gått från
väntrum till vardagsrum. Så här skulle
man ju vilja ha det hemma, säger en i personalen som kikar in.
Även Leena Östgård, mamman som ansökte om remaken, kommer förbi.
– Det blev fantastiskt fint! Jag måste gå
och provsitta soffan, säger hon._
TEXT: SOFIA DENZLER
FOTO: HELENA PAULIN-STRÖMBERG

REMAKE

Tips!
Sittpuffar kan du hitta på
second hand och klä med
ett tyg som du gillar!

FÖRE
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EFTER

Tips!
Med lite färg och maskeringstejp kan gamla
krukor bli som nya.

FÖRE

Amanda Lemberg, Mila Svanberg, Ville Westman, Alex Kalpakas
och Victor Nyberg är nöjda med sitt ”nya” uppehållsrum.
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Hon blev
volontär som
15-åring

Vardags
hjälte!

– Det är kul när man kan få någon
annan att le!
Så svarar AnnaMaja Lindblom,
21, på varför hon väljer att engagera sig ideellt, bland annat som
volontär hos Erikshjälpen Second
Hand i Genarp.
Som liten gick AnnaMaja till second handbutiken i Genarp nästan varje lördag, tillsammans med sina föräldrar. När hon fyllt
15 år frågade föreståndaren i butiken om
AnnaMaja skulle vilja hjälpa till i kassan.
– Det kändes helt naturligt och jag triv-

des så bra, säger AnnaMaja Lindblom.
Beroende på andra engagemang och
hur mycket hon har haft i skolan har AnnaMaja sedan jobbat som volontär mer eller
mindre, ofta minst en lördag i månaden.
AnnaMajas familj är kontaktfamilj och
AnnaMaja har tidigare varit hjälpledare i
en verksamhet för nyanlända barn. Hon
träffar också en äldre dam regelbundet,
via Volontärförmedlingen. Att engagera
sig för andra är något helt naturligt.
– Men jag har fått lära mig att säga nej
också. Man kan inte göra allt.
2017 reste AnnaMaja till Kenya genom

Erikshjälpens praktikantprogram. Under
nästan sex månader deltog hon i arbetet
hos Erikshjälpens partner Nalala.
– Det var roligt att kunna åka med Erikshjälpen och se vad pengarna verkligen går
till. Det visste jag ju egentligen innan också, men jag tänkte inte så ofta på att överskottet från second hand-butikerna verkligen gör skillnad. Men det gör de och det är
otroligt! _
TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER
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Hit går
pengarna
– och hjälpen gör nytta!
69 miljoner kronor.* Så stort har det genomsnittliga överskottet från Erikshjälpens second hand-butiker blivit de senaste åren.
Pengarna, som delas mellan Erikshjälpen och butikernas samarbetspartners, gör stor skillnad för människor – både här i Sverige och
runtom i världen. Din handling gör det möjligt! Här är några konkreta
exempel på vad pengarna används till.

Belarus: De gömda
barnen görs synliga
I Belarus (Vitryssland) växer nästan
alla barn med funktionsnedsättningar upp på barnhem, stora institutioner som ligger undangömda från
resten av samhället. Här arbetar
Erikshjälpens partnerorganisation
World Without Borders, WWB, för
att ändra synen på funktionsnedsättningar, för att de här barnen ska
få sina rättigheter respekterade och
tillgodosedda på samma sätt som andra
barn. För WWB är det självklart att även
barn med funktionsnedsättningar har begåvningar och förmågor och att dessa kan
utvecklas med rätt stöd.

Östafrika: Humanitära
insatser i svältkatastrofen
Den ihållande torkan har slagit oerhört hårt
mot befolkningen i östra Afrika. Erikshjälpen
har i omgångar gått in med humanitärt stöd i några av de mest
utsatta områdena i Kenya och
Sydsudan.
Genom samarbete med
lokala organisationer
har Erikshjälpen försett
tiotusentals människor
med mat och vatten. Även
hälsoinsatser har genomförts där mammor fått
hälsoundersökning och akut
undernärda barn fått behandling.

Burkina Faso:
Stöd till gatubarn
Via organisationen Association
Lydie driver Erikshjälpen ett
projekt för gatubarn i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou. Projektet innebär
bland annat att barnen får
stöd för att utbilda sig, återintegreras i sina familjer och
få kunskap om sina rättigheter.
Barnen kan också få psykosocialt
stöd och en del av projektet omfattar
påverkansarbete för att få myndigheter att
ta ansvar för gatubarnen. En annan del av
arbetet är också att skapa ett råd med representanter från polis, kommun och andra
myndigheter, där också barnen själva deltar
och kan göra sina röster hörda.

*Vid detta magasins pressläggning var resultatet för 2017 ännu ej fastställt varför
siffran 69 miljoner avser ett genomsnitt baserat på överskotten för åren 2013-2016.
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Sverige:
Alla barn är viktiga
Genom sång, musik och kreativa övningar i konceptet ”Alla barn är viktiga”,
blir barn på svenska skolor och deras
pedagoger inspirerade till att lära sig mer
om barns rättigheter och förstår
vad FN:s barnkonvention
kan betyda i vardagen.
Konceptet innehåller
alltifrån utbildning
och inspirationsträffar för pedagoger
och barngruppsledare till temaarbeten på skolor
och i barngrupper.

Indien: Bland barnen
på soptipparna
I Mumbai och New Dehli
lever tusentals familjer vid
enorma soptippar. Drivna
hit av fattigdom försörjer
de sig genom att leta papper, plast och glas som de
sedan säljer vidare till mellanhänder. Arbetet ger dåligt
betalt och för att få ekonomin
att gå ihop måste även barnen
hjälpa till från tidig ålder. Erikshjälpen arbetar tillsammans med
den lokala organisationen HCDI för att
hjälpa de här barnen; bland annat genom
att påverka föräldrarna till att låta dem gå i
skolan i stället för att delta i det hälsofarliga
arbetet.

Bangladesh: Mer utbildning
med flyttbara skolor
I det svårtillgängliga Jamuna-deltat i nordvästra Bangladesh arbetar Erikshjälpen via
samarbetspartnern Friendship med utbildning via flyttbara skolor. Området präglas av
speciella naturförhållanden: öarna består av
sand och vissa av dem kan, på grund av det
strömmande vattnet i floden, upplösas helt
på några år. På öarna finns knappt någon
samhällsservice och området är mycket eftersatt när det gäller utbildning. Men tack vare
Friendship, som utvecklat skolbyggnader som
snabbt kan monteras ned och byggas upp på
en ny plats, får fler barn chans att gå i skolan.

Erikshjälpen stödjer ett hundratal projekt i cirka 20 länder. Utifrån barnkonventionen kämpar
organisationen för att barn som
lever i fattigdom och utsatthet
ska få ett bättre liv. Fokus ligger
på barns rätt till utbildning,
hälsa samt trygghet och skydd.
Insatser görs också för barn i
utsatta livssitautioner i Sverige.
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Thomas Hultenberg, Höör

Vad
har du i
korgen?

– Jag har hittat en lampa av
märket Nila. Den är gjord i Sverige och det var ett bra pris och
en vacker lampa. Min fru och
jag är retronördar så vi brukar
vara här i butiken så ofta vi kan.
Vi gillar 50- och 60-tal. Halva
vårt hem består av saker från
Erikshjälpen och Kupan. Det
är igenkänningens glädje, lite
nostalgi.

Samira Hamidi, Borås
– Jag brukar köpa både kläder och möbler på
second hand. Hit till butiken i Borås kommer
jag två till tre gånger varje månad för att se vad
som kommit in.
– I julas köpte jag pepparkaksformar och en
konstgjord julgran. Jag är muslim men jag gillar
att fira jul och jag tycker mycket om de svenska
traditionerna.
– I dag har jag hittat en gunghäst till min dotter.

Cecilia Ritz med Ruben, Genarp
– En leksaksbil, en mössa och en bok om traktorer som blir rolig för Ruben att bläddra i. Vi
bor ganska nära butiken men nu var det ett tag
sedan vi var här. Ruben hade tappat bort den
bil han gillar att leka med så vi gick hit för att se
om vi kunde hitta en ny. Och det gjorde vi.

Lina Möller, Genarp
– Jag har hittat en karta, en lampa och några
fina böcker. Det är en gammal tysk karta, jag
köpte den för att den är så vacker. Jag var på
jakt efter en lampa när jag kom hit och jag har
ju hittat både det och lite annat.

Gunilla Karlsson, Borås
– I dag har jag köpt böcker. Det blev dels En
liten värld av Åsa Hellberg och så Mellan fyra
ögon av Denise Rudberg.
– Detta är nog tredje gången jag besöker
butiken i Borås. Det är den allra finaste second
hand-butik jag sett. Ordning och reda. Och så
är det trevligt att fika här också. Det var en
så grå och tråkig dag i dag att vi behövde en
utflykt, väninnorna och jag, och då bestämde
vi oss för att åka hit.
TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER OCH MONICA SAMUELSSON
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TILL ERIKSHJÄLPEN
SECOND HAND

ARVIKA Erikshjälpen Second Hand
Rosendalsvägen 17, Tel 0570-80 000
Onsdag 12-18, Lördag 10-14

HELSINGBORG Erikshjälpen Second Hand
Måndagsgatan 6, Tel. 042-495 31 00
Tisdag 11-18, Torsdag 11-18, Lördag 11-15

NORRKÖPING Erikshjälpen Second Hand
Järngatan 23, Tel. 011-18 07 10
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

TRANÅS Fyndplatsen
Storg 20, Tel. 0768-197 019/0703-85 72 36
Tisdag-onsdag 10-18, Fredag-lördag 10-14

BODAFORS Erikshjälpen Second Hand
Skolgatan 4, Tel. 0380-37 06 92
Tisdag 15-18, Lördag 10-13

HUDIKSVALL Erikshjälpen Second Hand
Hyggesvägen 1
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

RÄTTVIK Erikshjälpen Second Hand
Reparatörvägen 5, Tel. 0248-102 64
Onsdag 12-18, Lördag 10-14

BOLLNÄS Erikshjälpen Second Hand
Renshammarvägen 10, Tel. 0278-190 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

HUSKVARNA Erikshjälpen Second Hand
Birkagatan 38, Tel. 036-14 30 90
Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 10-14

SKENE Erikshjälpen Second Hand
Örbyvägen 16, Tel. 0320-322 20
Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 10-14

TÖNSBERG, NORGE
Erikshjälpen Second Hand
Travveien 3, Tel 47-33 50 38 00
Onsdag 12-18, Lördag 11-15

BORLÄNGE Erikshjälpen Second Hand
Hantverkargatan 7, Tel 0243-501600
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

HÄRNÖSAND Erikshjälpen Second Hand
Magasinsgatan 11, Tel. 0611-260 40
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

SKÄRBLACKA Etiopienhjälpen
Bergslagsvägen 25, Tel. 0705-77 00 50
Onsdag 14-18, Lördag 10-13

BORÅS Erikshjälpen Second Hand
Vegagatan 1, Tel. 033-7850600
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

HÖÖR Erikshjälpen Second Hand
Handelsgatan 1 A, Tel. 0413-221 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

DALA-JÄRNA Erikshjälpen Second Hand
Industrivägen 15, Tel. 0281-201 72
Onsdag 15-18, Lördag 10-14

JÖNKÖPING Erikshjälpen Second Hand
Herkulesvägen 56, Tel. 036-330 02 22
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

SKÖVDE Erikshjälpen Second Hand
Gengåvan
Lundenvägen 6, Tel. 0500-48 64 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

EDSBYN Arken Second Hand
Öjungsvägen 20, Tel. 0271-222 00
Onsdag 12-18, Lördag 10-14

KARLSTAD Gengåvan Second Hand
Blockgatan 5, Tel. 054-21 14 00
Tisdag 10-18, Torsdag 10-18, Lördag 10-15

EKSJÖ
Kråkebergsvägen 2, Tel. 0381-671300
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

KRAMFORS Erikshjälpen Second Hand
Gränsgatan 11, Tel. 0612-100 30
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

ESLÖV Eslövs Biståndscenter
Kvarngatan 4, Tel. 0413-55 51 28
Onsdag 12-18, Lördag 10-14

KRISTIANSTAD Erikshjälpen Second Hand
Karlsgatan 41, Tel. 044-785 96 00
Tisdag, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

STOCKHOLM - VÅRBY
Erikshjälpen Second Hand
Vårby Allé 53, Tel. 08- 680 00 20
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

FRÄNSTA Erikshjälpen Second Hand
Fränstavägen 235, Tel. 0691-315 27
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

KUNGSBACKA Erikshjälpen Second Hand
Kraftvägen 2, Tel 0300-65 09 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

SUNDSVALL Erikshjälpen Second Hand
Medborgargatan 33, Tel. 060-17 08 30
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

GENARP Erikshjälpen Second Hand
Risavägen 2, Tel. 040-48 00 41
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

LINDESBERG Erikshjälpen Second Hand
Löpargatan 8, Tel. 0581-806 10
Onsdag 12-18, Lördag 10-14

SUNDSVALL Återkommande Mode
Köpmangatan 16, Tel 060-12 70 30
Måndag-fredag 10-18, Lördag 12-16

GÄVLE Erikshjälpen Second Hand
S. Skeppsbron 35, Tel. 026-18 50 60
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-15

LINKÖPING Erikshjälpen Second Hand
Roxtorpsgatan 10, Tel: 013-560 1500
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-15

SUNDSVALL Kretsloppsparken
Blåberget, Knävland 165, Tel 070-279 69 95
Mån 12-19, tis-tors 9-19, fre 9-17, lör 9-15

GÖTEBORG - Västra Frölunda
Erikshjälpen Second Hand
Fältspatsgatan 6,Tel. 031-20 90 70
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

LJUNGBY Erikshjälpen Second Hand
Fabriksgatan 3, Tel 0372-775 100
Tisdag 12-18, Lördag 10-14

SÄFFLE Erikshjälpen Second Hand
Kvarnhjulet
Säterivägen 20, Tel. 0533-109 09
Onsdag 12-18, Lördag 9-13

GÖTEBORG - Kortedala
Erikshjälpen Second Hand
Första Majg. 6 i Kortedala, Tel 031-730 94 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15
HABO Erikshjälpen Second Hand
Bagaregatan 3, Tel 036-770 19 00
Torsdag 14-19, Lördag 10-14
HALMSTAD Erikshjälpen Second Hand
Ryttarevägen 10, Tel 035-770 19 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15
HEDEMORA Erikshjälpen Second Hand
Gussarvsgatan 3, Tel. 0225-77 46 06
Onsdag 13-18, Lördag 10-14

LUND Erikshjälpen Second Hand
Stora Södergatan 25, Tel. 046-13 00 35
Tis-tor 11-18, Fredag 11-16, Lördag 11-16
LUND Erikshjälpen Second Hand
Öresundsvägen, 16, Tel 046-688 98 00
Tisdag12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-16
MALMÖ Erikshjälpen Second Hand
Cypressvägen 8, Tel. 040-13 17 30
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15
MOTALA
Moränvägen 6, Tel. 0141-65 06 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-15

UPPSALA Erikshjälpen Second Hand
Bolandsgatan 8. Tel 018-495 45 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-16
VETLANDA Erikshjälpen Second Hand
Brudabäcksvägen 3. Tel. 0383-174 10
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14
VIMMERBY Erikshjälpen Second Hand
Vimmerbyallén 11, Tel. 0492-130 30
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

SOLLEFTEÅ Erikshjälpen Second Hand
Nipan 58, Tel 0620-122 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

VRIGSTAD Erikshjälpen Second Hand
Gästgivaregatan 4, Tel. 0382-305 10
Fredag 14-18, Lördag 10-13

STOCKHOLM - SPÅNGA
Erikshjälpen Second Hand
Skogängsvägen 59, Tel. 08-36 88 20
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

VÄNERSBORG Erikshjälpen Second Hand
Vassbottengatan 16, Tel. 0521-173 27
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

SÄVSJÖ Erikshjälpen Second Hand
Odengatan 6. Tel. 0382-123 00
Tisdag 14-18, Lördag 10-13

VÄRNAMO Erikshjälpen Second Hand
Västbovägen 51, Tel. 0370-161 60
Tisdag 13-18, Torsdag 13-18, Lördag 10-14
VÄXJÖ Erikshjälpen Second Hand
Smedjegatan 5, Tel. 0470-77 72 00
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14
ÅKARP Erikshjälpen Second Hand
Lundavägen 51, Tel. 040-43 00 17
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15
ÖREBRO Erikshjälpen Second Hand
Åbyvägen 1, Tel. 019-764 01 00
Onsdag 12-18, Lördag 10-14
ÖSTERSUND Erikshjälpen Second Hand
Bangårdsgatan 43, Tel. 063-663 19 19
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

Du hittar hemsidor till våra butiker
via erikshjalpen.se/secondhand

SÖDERHAMN Erikshjälpen Second Hand
Norra Hamngatan 41, Tel. 0270-103 01
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14
TIMRÅ Erikshjälpen Second Hand
Verkstadsvägen 2, Tel. 060-58 08 95
Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15
TOMELILLA Erikshjälpen Second Hand
Industrigatan 8, Tel. 0417-59 17 00
Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 11-15

Huvudkontor: Datorgatan 4, Huskvarna
Tel. 036-330 09 20
secondhand@erikshjalpen.se
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IN MED DET GAMLA!

FOTO PATRIK SVEDBERG

- Hos dig får det nytt liv

erikshjalpen.se/secondhand

