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Jag har satt som mål att vandra alla Hongkongs stora leder – och jag är på 

god väg att uppfylla detta. Tack vare SWEAs hikingtisdagar har jag nu bara 

Lantau Trail kvar. Hong Kong Trail, Wilson Trail och MacLehose Trail är redan 

avverkade. Dessutom är jag mycket nöjd och stolt över bedriften att ha vandrat 

hela Hong Kong Trail på en dag! Vi ägnar en stor del av detta nummer till dessa 

vandringsleder - en av Hongkongs bästa men mindre kända attraktioner. Det 

är fascinerande hur väl de urgamla stigarna är utmärkta och underhållna för 

allmän trivsel.

Dessutom erbjuder de ett underbart sätt att utforska staden med helt maka-

lösa vyer. Det är jobbigt, visst, alla vandringsleder har ju någon form av uppför 

och nedför som inte kan undvikas. Å andra sidan är det just den biten som ger 

de mest fantastiska vyerna samt att man får ett träningspass på köpet. Läs om 

de fyra stora vandringslederna och inspireras av vårt tips på en fin vandrings- 

aktivitet med övernattning Tai O.  

Vi lär oss också lite om bostadsmarknaden i Hongkong. Caroline Ergetie på  

House Hunters, som många säkert kommit i kontakt med redan, berättar vad  

man får för pengarna på en av världens dyraste platser. Inte nog med det  världs-

rekordet så har ju Hongkong också en av världens största containerhamnar och 

det finns en spännande heldagsguidning som 

Helén har provat och berättar om. 

Våren är här och vi lockas sitta utomhus under 

varma kvällar och då gärna på någon av Hong-

kongs häftiga takbarer. Lena Magnusson har 

testat några av takbarerna och ger dem sitt om-

döme. 

Vi har också samlat ihop ett antal praktis-

ka vett och etikett-tips, som vi bör tänka på för 

att inte irritera Hongkongborna. Alla (osynliga) 

koder är ju inte uppenbara för oss utlänningar, 

åtminstone inte till en början.

Ledaren
I detta nummer

Skyskrapor, dyra bostäder  
och vandringsleder

Ingrid Reinli
chefredaktör
(+852) 5338 4725
ingrid@reinli.se

Helen von Zweigbergk
skribent
(+852) 9173 4854
helenvonzweigbergk@live.com

Lena Löfling
formgivning/layout, skribent
(+852) 5242 4543
lena@lofling.com

June Heung
layout
(+852) 9727 8115
nayial719@gmail.com

Katarina Berglund
kassör
(+852) 6468 6996
katarina.berglund@hotmail.com

bulletinenhongkong.com
bulletinenhk@gmail.com

Om Bulletinen
Sedan starten 1981 fungerar Bulle-
tinen som forum för aktiviteter och 
händelser i svenskkolonin. Bulle-
tinen drivs helt ideellt, utkommer 
med 6 nummer per år, och distri-
bueras gratis till de som anmält sig 
på Bulletinens hemsida. Adress-
ändringar anmäls direkt till Bulleti-
nen (via bulletinenhk@gmail.com). 
Vill du bidra med textmaterial eller 
bilder från olika evenemang får du  

gärna höra av dig till någon i redak-
tionen.

Material ska vara redaktionen 
tillhanda senast den 15:e varje  
månad. Skrivet material ska helst 
vara oformaterade Worddokument. 
Skicka gärna med bilder. Bulletinen  
sponsras av Svenska generalkonsu-
latet, Svenska handelskammaren, 
Business Sweden och SWEA. 

       Medverka i Bulletinen!
       Skriv ett inlägg, bidra med bilder, bli krönikör, gå med i     
   redaktionen eller hoppa in då och då. 

Alla bidrag med koppling till svensktalande i Hongkong, 
Macau och södra Kina som är av intresse för svenskkolonin 
är välkomna!  

Hör av dig till: bulletinenhk@gmail.com

Omslaget: Delar av SWEAs hikinggrupp på 
Lantau Trail. Foto: Lena Löfling

Läs online: www.bulletinenhongkong.com

Detta retar sig Hongkongborna på
Det finns oskrivna lagar eller koder i alla länder, så även i
Hongkong. Det är ju inte alltid lätt att veta vad dessa oskrivna lagar 
och koder är så vi ger dig några tips som kan vara värda att tänka på! 
Vi vill ju inte reta upp Hongkongborna i onödan, eller hur?

Inte förstå skillnaden mellan kantonesiska och mandarin

Tränga dig före kön i MTR Inte ha WhatsApp på mobilen

Hosta och snörvla 
på MTR utan att 
bära mask

Glömt att ladda ditt Octopus-kort med pengar?

Att läsa mandarin är en sak men ju längre tid du har bott i Hongkong, desto viktigare är
det att du förstår skillnaden mellan kantonesiska och mandarin. Många i lokalbefolkningen är 
inte pigga på att prata mandarin med dig bara för att du vill praktisera dina nyinlärda färdighe-
ter. Och förvänta dig inte något beröm! Antyd inte heller att kantonesiska är ett litet språk som 
är onödigt att lära sig, det pratas av mer än 100 miljoner människor. Visa respekt för lokal kultur 
och historia. Hongkong ÄR inte Kina. Nej Hongkong skiljer sig mycket från resten av Kina och 
modersmålet här är kantonesiska.

Det är egentligen ganska enkelt: du köar och väntar på
din tur. Ingenstans är det mer upprörande för en Hong-
kongbo än när någon tränger sig på MTR, så desperat att
hen måste vara först på tåget. Det går ju ett tåg om 2 mi-
nuter igen!  Eller när en person står i mitten av dörröpp-
ningen,  med en enorm ryggsäck och blockerar all trafik 
både ut och in. Det är irriterande!

Om Hongkongborna ber om ditt mobilnum-
mer, förvänta dig inte ett samtal. WhatsApp 
är enkelt, effektivt och gratis, och det är så 
människor här kommunicerar. Med hjälp av 
emoticons kan även kommunikationen funge-
ra utan ett gemensamt språk! Att inte ha appen 
installerad på din mobil är lika med att inte ha 
en mobil alls. 

Bara för att du känner dig 
eländig och förkyld, betyder 
det inte att alla andra måste 
lida. Här lever vi tätt tillsam-
mans, så det är bra att sätta på 
en mask om man är förkyld. 
Hongkongborna är väldigt fo-
kuserade på hygienfrågorna 
sedan SARS-utbrottet 2003, 
vilket har lett till att många 
Hongkongbor bär mask när 
de är förkylda. En sund artig-
het helt enkelt 

Att försöka gång på gång med ett tomt Octopuskort i MTR-spärren
medan en kö bygger upp bakom – det är helt oacceptabelt! Hong-
kongs MTR, till skillnad från många andra tunnelbanesystem runt 
om i världen, har ett system som fungerar utmärkt bra, så tro inte att 
det är maskinen det är fel på, gå och ladda ditt kort! 

För många av oss händer detta flera gånger om dagen - du 
tränger in dig i en redan fullpackad hiss och trycker omedel-
bart på hissens stängningsknapp. Förstås, varför skulle inte 
du inte göra det? Ja, dörrarna stänger automatiskt, vi vet det, 
men vem orkar vänta på det när det är 30+ våningar i huset? 
En person  som inte omedelbart trycker på stängningsknap-
pen efter att ha gått in  i hissen skapar irritation, så är det bara.

Inte använda stängningsknappen 
i hissen!

Text: Ingrid Reinli fritt översatt från liknande artikel i timeout.com.hk   Illustrationer: Lena Löfling

Nǐ hǎo

!
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Miniweekend med 
vandring på Lantau

Vandringsspecial : Aktivitetstips

Det finns givetvis flera sätt att 
göra själva vandringen på 

men en bra tur är att starta en lör-
dagsmorgon genom att ta linbanan 
från Tung Chung till Buddhastatyn. 
Varför inte helt enkelt skippa fru-
kost hemma och ta en stor tallrik 
nudlar på någon av restaurangerna 
på torget i Ngong Ping när du stigit 
av linbanan. Därifrån kan du sedan 
ta dig hela vägen till Tai O via Lan-
tau Trail etapp 4, 5 och 6. Dessa tre 
etapper tar mellan 4 och 5 timmar 
beroende på hur många pauser du 
tar och hur snabbt du vandrar. 

Varierande miljö
Etapp 4 är en kort transportsträcka 
på landsväg men 5 och 6 bjuder 
på desto mer. Lantaus bulliga berg 
böljar åt alla håll och i fjärran teck-
nar sig små toppiga öar i Hong-
kongdiset.  Med jämna mellanrum 
syns även målet, Tai O, nedanför. 
Framme vid Tai O slutar etapp 6 

och etapp 7 tar vid. Men där pro-
menerar du istället bort till Tai O 
fiskeby. 

Mysig liten by 
Har du inte varit där förut så är bara 
denna del en upplevelse i sig. Tai O 
tros vara en över 300 år gammal by, 
i stort sett byggd längs flodbanken 
och där husen är byggda på pålar. 
Byn består av låga hus och små ga-
tor där det säljs fisk i alla dess for-
mer, främst torkad. Härifrån kan 
du gå till Tai O Heritage Hotel, vil-
ket tar cirka 20 minuter. Eller ta en 
liten båt från piren för ca 10 HKD. 
Innan du tar dig till hotellet så tar 
du en fika på Café Solo. Ett litet my-
sigt café med en fin uteservering 
med utsikt över floden. På Café 
Solo kan du fördjupa dig i Tai O:s 
historia i caféts böcker om byn och 
smutta på en av Hongkongs bättre 
Cappuccinos.

Vackert hotell
Checka sedan in på hotellet och 
njut av en varm dusch i otroligt fina 
och pittoreska rum innan du spen-
derar kvällen på hotellets restau-
rang. Här finns mat från både väst 
och öst, även om Guide Michelin 
inte kommer klistra på en stjärna 
på dörren så är det prisvärt. Och 
servicen riktigt bra.

Nästa dag, mer vandring
När söndagsmorgonen förhopp-
nings bjuder på sina första sol-
strålar är det dags för frukost och 
för att fylla på med energi för da-
gens vandring. Nu tar du vid där 
du slutade igår, dvs tar etapp 7 och 
följer upp med etapp 8 av Lantau 
Trail. Vill du pressa dig lite till så 
kör vidare med etapp 9. Men här 
någonstans kan det vara skönt att 
hoppa på bussen mot Mui Wo, an-
tagligen trött och rätt nöjd med en 
helg proppad med god mat, kultur 
och hälsosam vandring. Om hung-
ern slår till igen när du kommer till 
Mui Wo så pröva gärna den turkis-
ka restaurangen vid torget. Slå dig 
ner på uteserveringen och inta lite 
hummus, fyllda paprikafrukter, fal-
afel och en smarrig linssoppa. Det 
är du värd.

Ta båten tillbaka
Mätt och om möjligt ännu mer 
nöjd väntar den sista delen av hel-
gens utflykt. Båtresa från Mui Wo 
till Central. Luta dig tillbaka i ga-
lonsätet och slumra in till vågornas 
skvalpande. Eller med lite tur är 
det en äldre färja med plats utom-
hus på akterdäck där du kan möta 
en ljummen eftermiddagsvind och 
solen som försvinner i Hongkong 
skyline.

Heritage Hotel
Heritage Hotel ligger i en vacker byggnad från 1902 en bit utanför själva byn 
Tai O. Hotellet har restaurang och de flesta rummen har sjöutsikt. Pris per 
natt för dubbelrum med frukost för två personer går på ca 2,000 HKD. Det 
finns också direktbussar både till Big Buddha, Tung Chung och Mui Wo. För 
aktuella priser och bokning se hotellets hemsida www.taioheritagehotel.com

Fakta Tai O
Tai O ligger längst västerut på Lantau 
Island. Man tror att människor har bott 
här i ca 300 år. De flesta tycks associera 
området som bas för smuggling och 
pirater. Under en period på 1500-talet 
var området ockuperat av portugiserna. 
1729 byggdes ett fort i närheten för att 
skydda skepp, som kom från Pärlfloden, 
från plundring. Smuggling av vapen, 
tobak, droger och människor ska ha varit 
en dokumenterad illegal verksamhet i 
Tai O, både till och från det kinesiska 
fastlandet. Tai O var tidigare känt som 
Tanka village där etniska grupper såsom 
Hiklo och Hakka slagit sig ner. Byborna 
har även livnärt sig på saltutvinning och 
fiske. I Tai O bor idag ca 2 000 personer. 

Hongkong ligger ju som en hub mitt bland Asiens alla godbitar. De 
flesta som bor här utnyttjar möjligheten att resa till vackra stränder i 
Thailand, vågor i Bali och kultur i Kina. Men vill man ta en liten kort 
helgsemester på nära håll kan man tuffa över till Lantau, vandra i 
fantastisk natur, bo en natt på Tai O Heritage Hotel, äta en välförtjänt 
middag på kvällen och vandra vidare nästa dag.
Text & Bild: Lena Löfling

Alla sorter av 
torkad fisk går 
att köpa längs 
marknaden.
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vilket innebär att kunden får en 
personlig introduktion till det van-
liga livet i Hongkong t ex tips om 
hur man tar sig runt i Hongkong, 
hittar till olika aktiviteter, myndig-
heter, matbutiker eller skräddarsy 
specifika, individuella program 
beroende pa kundens intressen.  
Särskild hjälp och uppmuntran 
kan behövas numera när en familj 
med två karriärspersoner ska flyt-
ta hit och endast en av dem är ga-
ranterad jobb. Den icke arbetande 
parten kan behöva stöd och upp-
muntran med den sociala biten, att 
hitta andra saker att engagera sig 
i medan man är här på ett tidsbe-
gränsat kontrakt. Här gör SWEA en 
fantastisk insats!
 
Många parametrar påverkar 
lägenhetspriser och hyror
Det är många parametrar som på-
verkar vad det kostar att köpa eller 
hyra en bostad.

Det kan vara område, utsikt, 
vilka faciliteter som finns i ett hus 
såsom gym och pool, om huset är 
äldre, nyrenoverat, nybyggt, om det 
finns balkong, lägenhet högt upp i 
huset eller på lägre våningsplan, 
egen parkeringsplats, nära MTR el-
ler buss osv. Listan kan göras lång. 
Förr eller senare tvingas varje kund 
rangordna parametrarna för att 
kunna hitta ett lämpligt boende 
som motsvarar boendebudgeten.

Det är lätt att förstå att en kund 
som kommer ny till Hongkong, 
med vad som kan tänkas vara en 
generös boendebudget lätt kan tro 
att det borde räcka till ett stort hus 
vid stranden eller villa på Peaken. 
Man får snabbt lära sig att det är 

dyrt att bo i Hongkong och man 
får väldigt lite för pengarna jämfört 
med exempelvis Sverige.
 
Hur läser man lägenhets- 
annonserna?
Saleable area måste enligt lag fin-
nas med i annonserna; ibland 
kallad net area, är allt innanför 
väggarna i en lägenhet, dvs faktisk 
boendeyta.

I gross area kan allt möjligt ingå 
såsom %-andel av hiss och lobby, 
innerväggar, fönsternischer.

Som tumregel kan man räkna 
bort 15–25 % från gross area för få 
fram net area. I nya, moderna hus 
måste ibland en ännu större del 
räknas bort då fastighetsägarna 
gör allt de kan för att gross area ska 
bli så hög som möjlighet då för-
säljningspriserna baseras på gross 
area. Caroline ser en trend att detta 
håller på att ändras, då köpare nu-
mera tittar mer på begärt pris och 
jämför med nettoytan.
 

Kan man bo billigt i Hong Kong?
Generellt sett finns billigare bo-
enden i följande områden; Längst 
bort på T-banelinjerna och där 
man får ta minst två transportme-
del, d v s färja, buss, t-bana. Det 
är förstås också en stor prissprid-
ning i dyrare områden om man 
kan tänka sig att bo omodernt, 
på de första våningsplanen, utan 
faciliteter i huset, utan parkering 
och balkong, eller trafikstört.

Det är alltid billigare längre 
ner i huset. Högre upp i ett hus 
har man ofta någorlunda utsikt, 
och det uppskattas av de allra 
flesta. Utsikten kan dock vara 
kortvarig. Det finns alltid en risk 
att ett äldre hus rivs och ett nytt, 
mycket högre byggs upp istället. 

Hur kommer man då till slutsat-
sen om var man kan och vill bo?
Till slut blir det oftast så att är man 
en familj med barn i skolåldern 
så väljer man ett boende inom 
lämpligt avstånd från skolan eller 
längs skolbussens sträcka.

Är man ensamstående, eller 
ett par utan barn, får oftast jobbet 
styra så att resan till jobbet blir så 
smidig som möjligt. Det kan ock-
så vara intressen som man vill ut-
öva på helgerna som underlättas 
av att man bor i ett visst område.

Profilen

Familj: Make, 3 barn (12 år–17år)

Språkkunskaper: Modersmål svenska, 
franska, amhariska, engelska, skoltys-
ka, ytterst hjälplig kantonesiska

Bor i: Pok Fu Lam

Favoritställe i Hongkong: Vid en av 
många backar längs med The Morning 
Trail, där vår stora labrador plaskar 
vilt bland klipporna och det forsande 
vattnet.

Fritidssysselsättning: Dykning,  
löpning, yoga m m

Favoritbutik i HK: Sonjia

Favoritrestaurang: Zuma

Favoritbar: CeLaVie i LKF

Jakten på det  
perfekta boendet

Caroline Ergetie kom till Hongkong 
redan 1983. Några år senare köpte 
hon House Hunters och har sedan 
dess varit en välkänd profil bland 

Hongkongs fastighetsmäklare och i 
synnerhet i svenskkolonin. Under åren 
har hon hjälpt hundratals svenskar att 

hitta boende i Hongkong.

Caroline är lite av en svensk pi-
onjär och kom till Hongkong med 
en svensk pojkvän så tidigt som 
1983. Året efter blev hon erbjuden 
jobb på Guardian Property Mana-
gement. Hon kombinerade jobbet 
med studier i juridik och 1988 köp-
te hon House Hunters. De första 
åren var intensiva med jobb och 
studier som dessutom varvades 
med favorithobbyn sportdykning 
på helgerna. Norra Sai Kung och 
vattnen omkring Po Toi, de små 
öarna söder om Stanley, var under-
bara dykplatser, minns Caroline.

Språkval
Som ambitiös och hårt arbetande 
företagare med breda språkkun-
skaper i bagaget var det naturligt 
för Caroline att vilja lära sig kanto-
nesiska. Det kunde väl inte vara så 
svårt för en person som redan pra-
tade flera språk. Men som många 
andra med henne har konstaterat 
så är de många tonlägena i kan-
tonesiskan en större utmaning 

än vad man kan tro. När Caroline 
istället övergick till att läsa man-
darin blev hon positivt överraskad 
över hur mycket enklare det var att 
behärska men på den tiden, dvs 
innan överlämningen 1997, var det 
inte populärt att prata mandarin 
i Hongkong. Då ansågs det vara 
onödigt, och inget som Hongkong-
borna var speciellt intresserade av.
  
Vilka är House Hunters?
House Hunters, som grundades 
1985, en sk Turnkey service-mäkla-
re. Det innebär – från att en kund 
bestämmer sig att flytta hit och tills 
kunden flyttar härifrån – så bistår 
House Hunters med olika tjäns-
ter. Man erbjuder rena Reloca-
tion-tjänster som information 
om skolor och skolansökningar, 
skeppning av bohag (via samar-
betspartners), immigrationsfrågor 
och visumansökan, förmedlar hus/
lägenheter/servicelägenheter samt 
kontorslokaler. House Hunters er-
bjuder även Orientation packages, 

Förra året såldes 
en lyxinredd villa 
med drömutsikt 
till Alibabas 
grundare Jack 
Mas. Försälj-
ningspriset var 
1,6 miljarder 
kronor för ett 
920m2 stort hus i 
fyra våningar.

Text & Bild 

Ingrid Reinli

Priser i tiotusental
Användningen av siffror i relation 
till 10,000 (jat maan) enheter. Man 
ser det t ex på annonser om lägen-
hetspriser. Detta används fortfaran-
de. Ganska förvirrande för oss.

En tiotusen=10.000 
två tiotusen = 20.000 
Tio tiotusen = 100.000 
Hundra tiotusen = 1.000.000

Ett pris på 2300 HKD =  
23,000,000 HKD
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Krönikan

Vilseledda 
vandrare
Jag har precis tagit farväl av min syster med 
familj som ånyo har varit här i Hongkong på 
besök. Sist var de här för ca fem år sedan och 
vi var ganska nyinflyttade till Hongkong. En 
av de bästa sakerna med Hongkong är den 
vackra och omfattande hikingen. Förra gången 
familjen var här ville jag visa dem Dragon’s 
Back (sista etappen av Hong Hong Trail) och 
dess storslagna utsikt, så jag drog med mig 
hela klanen bortåt Chai Wan/Shek O trots 
att vädret just denna dag var något ostadigt 
(detta var innan jag bekantat mig med Appen 
MyObservatory). Väl på plats vid insteget 
tätnade molnen markant men vi bestämde oss 
ändå för att vandra. 

Vi hade inte riktigt vädrets makter med oss. 
Väl uppe på kammen omslöts vi av täta, regn-
tunga moln. Vi blev inte bara genomblöta, 
den enastående utsikten av hav och land var 
ungefär lika klar som mellanmjölk. Så totalt 
misslyckat?! Mina ambitioner som guide fick 
sig en rejäl törn.

Och så nu, fem år senare och familjen är här 
på nytt. Solen skiner och Hongkong är som 
allra vackrast. Nu kan det inte gå fel - Dragon’s 
Back - here we come!  Denna gång bestämde 
vi oss för att kombinera vandringen med sol-
och-bad vid den vackra stranden i Big Wave 
Bay. Därför blev upplägget att jag som vår 
familjs chaufför, skulle släppa min och min 
systers familj vid insteget, och sedan själv åka 
vidare och parkera bilen med strandpryttlar, 
vid Big Wave Bay för att sedan möta upp alla 
på halva vägen av etappen.

Dessvärre tänkte jag inte till ordentligt utan 
släppte av alla vid fel insteg, nämligen där den 
fina delen av Dragon’s Back slutar och den 
tråkiga delen börjar. Det är en ganska trist 
sträcka inne i skogen som leder ner till Big 
Wave Bay utan någon som helst havsutsikt. 
Visst hade de kunnat gå leden åt andra hållet 
för att få uppleva Dragon’s Back, men då hade 
vi ju inte mötts halvvägs, och de hade heller 
inte kommit ner till stranden som vi bestämt. 
Utöver denna fadäs, visade det sig vara betyd-
ligt fler än vi som tänkt tanken att vandra. Det 
fullkomligt kryllade av vandrare denna dag 
med köbildning här och var längs stigen. 

Med eller utan storslagna vyer, vi fick trots allt 
en skön skogspromenad och eftermiddagen 
på stranden var ljuvlig. Men i rollen som guide 
kan jag bara konstatera - failure!

Camilla Fernström
PT och grundare av Sweaty Movements 

Hong Kong Container Port Tour
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Paints that don’t 

cost our earth 

Denna söndagsförmiddag var 
vi en grupp på runt 30 perso-

ner som samlades vid Central Piers 
för att gå ombord på djonken som 
döpts till Jungle Jane. En gammal 
krabbfiskebåt från Australien, som 
renoverats om till en djonk och 

därefter körts upp till Hongkong. 
Emedan besättningen serverade 
obegränsat med dricka, snacks och 
muffins åkte vi via Victoria Harbour 
ut till den stora containerhamnen. 
Det var en mäktig känsla att få åka 
in bland dessa hissnande stora far-

tyg och kranar. De lastbilar som 
körde in och fick containrar pålas-
tade, såg nästan ut som leksaksbi-
lar. När djonken ankrat var det dags 
för själva guidningen. James, som 
själv arbetat för ett av de världs-
ledande fraktföretagen, berättade 
och svarade på frågor. För att dessa 
jättefartyg ska kunna baxas ut ur 
hamnen behövs flera bogserbåtar. 

Därefter for vi bort till en av 
Hongkongs övergivna fiskeby-
ar, Park Island, en liten ö inklämd 
mellan Tsing Yi och Lantau Island 
under Tsing Ma Bridge. Där fick vi 
strosa omkring på egen hand i nå-
gon timme medan besättningen 

Container Port Tour
Arrangör: Hong Kong Yachting

Pris: Vuxen: 900 HKD, Barn (upp till 
11 år) 750 HKD då ingår båtresa och 
lunchbuffé med dryck.

Tid: Heldagstur, drygt 6 timmar

Hemsida: http://www.hongkongyach-
ting.com/

Info: Ring +852 25260151 eller 
mejla via hemsidan. De svarar väldigt 
snabbt och är mycket servicemed-
vetna.

Fakta
- Världens största containerhamnar ligger här i Asien varav Hongkong är den fjärde 
största. De övriga är Shanghai, Singapore, Shenzhen och Ningbo-Zhoushan. 

- Hamnen färdigställdes på 1970-talet med 4 terminaler och har sedan dess byggts 
ut kontinuerligt för att sedan 2000-talet bestå av 9 terminaler.

- De minsta fartygen är 285 meter i längd och kan frakta 4.000–5.000 containrar. 
De största fartygen är 350–400 meter och kan transportera mellan 12.000–18.000 
containrar. Tänk er stålet av åtta Eiffeltorn som rymmer ca 36.000 bilar inuti.

satte i gång grillen. Det var både 
fascinerande och lite tragiskt att gå 
där i gränderna och se alla dessa 
övergivna hem som nu bara fått 
förfalla mer och mer. Överallt stod 
det anslag om att det var förbjudet 
att beträda marken eller bosätta sig 
där. Vi bjöds på en sallads- o grill-
buffé med en brownie som efter-
rätt. Sedan låg vi ankrade där i någ-
ra timmar tills det var dags att åka 
tillbaka till Central Piers till kl. 17.

Vi som åkte var jag, min man, 
våra söner 12 och 8 år samt besö-
kande svärmor. Alla tyckte utflyk-
ten var bra. Jag hade dock trott att 
vi skulle få gå iland och gå omkring 
i själva hamnen med dessa staplar 
av containrar och lyftkranar. Men 
förmodligen skulle det vara en 
för stor säkerhetsrisk? Sedan kan 
jag tycka att vi låg ankrade lite väl 
länge vid fiskebyn innan färden 
gick tillbaka till Central Piers. Men 
turen kanske var anpassad till en 
varmare djonksäsong då man kan 
förströ tiden med bad och vatten-
lek. Vi åkte i slutet av november och 
hade tur med vädret, men tror nog 
att det är bättre att åka tidigare på 
året för att optimera chanserna för 

fint väder samt möjligheten för bad 
för dem som gillar det.

Ångrar dock att jag aldrig ställ-
de frågan om någon container nå-
gonsin har tappats ner i vattnet…

En vanlig djonktur brukar oftast bestå av att 
man samlar ihop ett gäng som åker ut till  
någon ö, ankrar, äter lunch, badar och umgås 
under en dag. Jag tänkte att det vore roligt att 
prova på något annat och fick tips om att Hong 
Kong Yachting erbjuder turer ut till den stora 
containerhamnen.

Text & Bild 

Helen von Zweigbergk

Guiden James var påläst och intressant.

Öde strand på Park Island.

Rutten
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Bulletinen testar

K-FAB Scandinavia is a supplier of modern, affordable and atmospheric
lighting for the home. Through efficient logistics and flexibility we offer
a brighter everyday life to our customers.

For a brighter life!

www.k-fab.eu

Ozone Bar  The Ritz Carlton i ICC
I ICC (International Commercial Centre) hittar man baren Ozone Bar på 118:e våning-
en och med sina 490 meter ovan mark är det världens högst belägna bar. Inredningen 
går i mörk modern loungestil. Här ser man den fantastiska silhuetten av Hongkongön 
vid klart väder. Men även en dag när molen glider förbi är det en häftig känsla att sitta 
i baren i världens högst belägna bar och dricka en god drink högt uppe bland molnen. 
Baren håller hög standard, bra utbud av drycker, drinkarna goda och servicen vänlig 
och uppmärksam. 

Dyrt p Ok pris p Bra service p Utomhus p Snacks ingår p 

The Café Gray Deluxe  Hotel Upper House
The Café Gray Deluxe är baren som är belägen på 49:e våningen i Hotel Upper House. 
Utsikten över Victoria Harbour är fantastisk. Även här går inredningen i lounge stil och 
bardisken på Café Gray är 14 meter lång. Drinkarna är mycket goda och utbudet är 
stort. Servicen var trevlig och uppmärksam. 

Dyrt p Ok pris p Bra service p Utomhus p Snacks ingår p 

Wooloomooloo Bar  The Hennessey
Wooloomooloo är baren med namnet som både är långt och som innehåller åtta styck-
en O samt är helt utan tak. Utsikten är fantastisk, den består både av Kowloon Skyline 
och Hongkong öns myllrande stadsvy samt gröna toppar. Man ser även hela Happy 
Valleys racecourse. Vi besökte takbaren och istället för drinkar så det blev Procecco och 
Asahi öl. Servicen var vänlig och uppmärksam och priserna höll normal nivå för dryck 
i Hongkong. 

Dyrt p Ok pris p Bra service p Utomhus p Snacks ingår p 

Med sina cirka 1 300 skyskrapor är Hongkong den stad som toppar listan över flest 
antal skyskrapor i världen. Vilket innebär att det finns ett antal takbarer med en fan-
tastisk utsikt över staden. När min dotter med sambo kom på besök bestämde vi oss 
för att testa några av Hongkongs takbarer. Valet föll på Ozone Bar därför att det är 
världens högst belägna takbar, Café Gray Deluxe för att det är lite av min favorit samt 
Wooloomooloo för att se Hongkong Skyline från en annan vy.

En drink på taket

Vi var överens om att ju högre upp vi kom desto exklusivare 
blev barerna och desto högre blev även priserna. Men vad gör 
det när man sitter uppe bland molen med bästa sällskapet och 
dricker goda drycker och njuter av en fantastisk utsikt. Fler tips 
på takbarer hittar du på www.therooftopguide.com

4

4

4

4

4 4

4

4

4 4 4

Summa-
summa-
rum

Visste du att?
En skybar är en bar med utsikt som är be-
lägen högt upp i en byggnad, exempelvis 
i en skyskrapa.

En skyskrapa är ett fristående höghus 
som är mycket högre än omgivande bygg-
nader. Ordet syftar på att byggnaden ver-
kar vara så hög att den ”skrapar vid skyn”. Text, Bild och Testare: Lena Magnusson



12            13Bulletinen APRil 2016 Bulletinen APRil 2016

Vandringsspecial :  De fyra lederna

4 vandrings-
leder runt 
Hongkong

Att vandra, eller springa, i 
naturen i Hongkong är en 
otroligt populär fritidssyssel-
sättning. Det är inte heller 
så konstigt eftersom man 
blir belönad med fantastisk 
utsikt och fascinerande vyer 
längs många sträckor. Vand-
ringslederna är dessutom 
lättillgängliga och bra under-
hållna.

Det är sannolikt att de flesta av 
oss redan har provat en eller 

flera vandringsleder här i Hong 
Kong. Det är härligt att komma ut 
i naturen och byta bort det hektis-
ka stadslivet bara för någon eller 
några timmar ibland. I Hong Kong 
finns det dessutom diverse olika 
tävlingar och arrangemang att vara 
med på. En av de större tävlingar-
na är Oxfam Trailwalker som går 
av stapeln varje år i november må-
nad på den längsta och tuffaste av 

Hong Kongs fyra stora vandrings-
leder;  MacLehose Trail (100km). 
De övriga tre stora är Hong Kong 
Trail (50km), Wilson Trail (78km) 
och Lantau Trail (70km), längs vil-
ka det också hålls också olika täv-
lingar. Utöver de fyra stora finns 
det även ett 70-tal Country Trails 
och många Family Trails att välja 
på. Eftersom denna tätbebyggda 
plats på jorden ju faktiskt har 2/3 
av sin lilla yta täckt av naturområ-
den så kan man bara imponeras 

över hur väl myndigheterna har 
gjort vandringslederna tillgängliga 
för allmänheten med BBQ-om-
råden, papperskorgar, toaletter 
och nödtelefoner. Man håller efter  
vegetationen längs lederna, ser 
över underlaget samt avstånds-
markeringar och varningsskyltar 
för allas säkerhet och trevnad. Väd-
ret under tyfonsäsongen kan orsa-
ka stora skador och faror.

Namngiven efter Murray MacLehose som var guvernör
från 1971 till 1982. MacLehose vandringsled är Hongkongs 
längsta led och innehåller allt från enkla till mycket jobbiga 
etapper. 

Etapp 2 som går via de fantastiska stränderna Sai Wan 
och Tai Long Wan är en av de finaste vandringslederna i 
hela Hongkong. Under sommaren kan man med fördel 
passa på att bada och sola samt äta och dricka gott vid de 
pittoreska restaurangerna samt ta båt tillbaka till Sai Kung 
från Sai Wan. 

Etapp 5 bjuder också på möjligheten att göra en avs-
tickare upp  på Lion Rock varifrån man får en otroligt häftig 
utsikt över Hongkong från norr det vill säga med Kowloons 
skyskrapor i förgrunden och Hongkong-ön i bakgrunden.

Längs etapp 6, som passerar igenom Kam Shan Coun-
try Park, är chansen stor att få se grupper av apor (makaker) 
som delvis livnär sig på kvarlämnad mat i picknickområden 
i parken. 

Etapp 8 går förbi och nästan upp till toppen av Hong-
kongs högsta berg, Tai Mo Shan 957 m ö h.

Namngiven efter guvernör David Wilson, som tjänstgjorde
1988–92. Leden börjar på södra sidan av Hongkongön och 
slutar långt upp i New Territories. 

Etapp 1 Twin Peaks erbjuder en mycket vacker utsikt 
över Stanley från en tuff uppförssträcka på dryga 1.000 
trappsteg, följt av en brant nedförstrappa och ytterligare 
plus 1.000 trappsteg uppför.

Etapp 2 från Park View till Quarry Bay är en utmärkt 
och lättillgänglig sträcka att ta med besökare på. Man får se 
både skyskrapor, vattenreservoarer, stränder och kvarlevor 
från andra världskriget längs med turen som tar ca 2 tim-
mar och slutar i närheten av en MTR-station.

Wilson etapp 6 möter MacLehose etapp 6 genom Kam 
Shan Country Park för den som vill uppleva apor. 

Etapp 9 är en tuff sträcka upp och ner över åtta kullar 
som ligger på rad i ett grönt, böljande naturtäcke med otro-
lig utsikt över Plover Cove reservoaren. Etapp 9 och 10 tar 
man gärna samtidigt på grund av svår tillgänglighet. Här är 
man långt bort från civilisationen så det gäller att ha till-
räckligt med vatten och nödproviant hela vägen fram i mål. 
Räkna med 5–6 timmar för dessa etapper.

MACLEHOSE TrAiL 100 KM 10 ETAPPEr

WiLSON TrAiL 78 KM 10 ETAPPEr
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Oxfam Trailwalker - en tävling i november varje år

Etapp 2 går förbi Hongkongs äldsta vattenreservoar Pok Fu 
Lam som britterna byggde för att förse staden med färsk-
vatten. Dessa vattenreservoarer är hjärtat av det som idag 
utgör de vidsträckta nationalparkerna som alla kan njuta 
av.

Etapp 5 från Parkview är den jobbigaste sträckan, del-
vis gemensam med Wilson men fortsätter österut mot Tai 
Tam Country Park och avslutas med den mycket kända och 
uppskattade Dragon’s Back som är sista etappen på denna 
vandringsled. 

Etapp 8 är ganska enkel att gå och mycket populär. På 
helger kan det rentav vara kö på sträckan som böljar fram 
likt en drakens rygg med vacker utsikt över Tai Tam och Red 
Hill i väster och Shek O golfbana i öster.

Lantau-ön med det passande namnet Tai Yue Shan ”Big 
Island Mountain” är Hongkongs största ö med höga berg, 
många och långa stränder, mer isolerade dalar och relativt 
få bofasta i förhållande till storleken. Vandringsleden bju-
der på stor variation.

Etapp 2 Sunset Peak är jobbig men också en utmärkt 
sträcka att bjuda med sportiga besökare på. Under en solig 
och klar dag kan man njuta av fantastiska vyer över mils-
långa stränder, flertalet öar och flygplatsen. Högst upp 
finns en platå med ett tjugotal stenhus uppförda som se-
mesterhus för utländska missionärer. Bra område för med-
havd picknick. Leden klättrar vidare uppåt och passerar 
över toppen på Hongkongs näst högsta berg Lantau Peak 
934 m, the Big Buddha samt den isolerade byn Tai O.

Efter Tai O vänder leden tillbaka med etapperna 8–12, 
längs Lantaus södra sida hela vägen till Mui Wo.

HONG KONG TrAiL 50 KM 8 ETAPPEr

LANTAU TrAiL 70 KM 12 ETAPPEr

Den senaste upplagan av Oxfam 
Trailwalker hölls helgen den 

20–22 november 2015. Det första 
teamet som kom i mål avverkade 
hela sträckan på otroliga 11 tim-
mar och 58 minuter! Vilken fysik 
och vilja vissa människor har! Sis-
ta teamet att komma i mål korsade 
mållinjen i Yuen Long kl 13.08 efter 
47 timmar och 8 minuter. Också 
det en fenomenal prestation efter-
som de dessutom har vandrat un-
der två nätter! Förra året fullföljde 
4,502 deltagare den totala sträckan 
på 100 km inom utsatt tid, maxti-
den är satt till 48 timmar. 

Tävlingsregler
För att delta i tävlingen måste man 
vara ett team på 4 personer. Man 
behöver springa nära varandra 
hela loppet eftersom en gemensam 
check-in krävs vid alla nio Check 
points längs sträckan. Om någon 
ur teamet är tvungen att bryta täv-
lingen så får övriga fortsatta men 
de får då endast en personlig slut-
tid, något teamresultat räknas inte. 
Oxfam Trailwalker följer MacLeho-
se Trail till 95 %, det är bara slut-
sträckan som skiljer. Tävlingen är 

oerhört populär så det är konkur-
rens om deltagarplatserna. Genom 
att donera en större mängd pengar 
till Oxfam kan man garantera plats 
för sitt team i tävlingen. 

Historia
Oxfam Trailwalker lanserades 
ursprungligen under namnet 
Trailwalker i Hongkong 1981 och 
var en tävling för brittiska Gurkha- 
soldater – då endast öppen för 
manliga soldater. 
1986 bjöd man in Oxfam Hong-
kong att samorganisera evene-
manget och samma år öppnades 
tävlingen för allmänheten. När de 
brittiska Gurkha-soldaterna drogs 

tillbaka i samband med överläm-
nandet av Hongkong till Kina i juli 
1997, tog Oxfam Hong Kong över 
hela arrangemanget. Sedan dess 
har Oxfam Trailwalker vuxit till ett 
av de största välgörenhetsevene-
mangen för hikare i Hong Kong. 
Oxfam Trailwalker-tävlingar finns 
även i Australien, Belgien, England, 
Frankrike, Indien, Irland, Japan, 
Nya Zeeland, Spanien och Tysk-
land.
Sedan 1986 har 88,000 personer 
deltagit och Oxfam Trailwalker har 
samlat in över HK$ 470 miljoner till 
stöd för Oxfams olika hjälpprojekt 
runt om i världen.

Fakta Oxfam
Oxfam grundades i Oxford 1942 av en 
grupp socialarbetare och Oxford-aka-
demiker under namnet the Oxford 
Committee for Famine Relief. Idag är 
det en internationell federation med 
17 organisationer i ca 94 länder över 
hela världen. Oxfam jobbar direkt 
med lokala myndigheter och grupper 
för att hjälpa människor ur fattigdom 
och till förbättrade levnadsvillkor.

MacLehose 100 km

Wilson Trail 78 km

Lantau Trail 70 km

Hong Kong Trail 50 km

Alla leder samlade i ett paket
The Serious Hiker´s Guide to Hong Kong är en mycket god 
investering. Den innehåller alla fyra vandringslederna i 
fyra separata böcker. Här kan du läsa om hur du tar dig 
till de olika lederna, svårighetsgrad, längd och annan nyt-
tig information. Boken finns hos de flesta bokhandlarna i 
Hongkong och kostar runt 300 HKD.

En del springer, en del går. Vinnartiden förra året landade 
på 11:58. Maxtiden är 48 timmar.

HONG KONG
S P O R T S  C L I N I C

Don´t let your pain 
stop you from hiking.

We offer high quality and reliable osteopathy, physiotherapy, 
manual therapy and rehabilitation services in the heart of 
Central. We are conveniently located a very short walk from 
Central MTR station exits C and D2.
www.physiohongkong.com or call  +852 3709 2846
 

Håll utkik för 
anmälan till nästa 
års tävling på 
webbsidan: 

www.oxfam-
trailwalker.org.hk
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Smarta Städer är ett område där Hong-
kong och Singapore aviserat större sats-
ningar och en vision om att bli smarta och 
hållbara städer. Business Sweden ser stor 
potential inom området för svenska före-
tag, då vi i dag redan har många företag 
som ligger i framkant med sina lösningar.

Utvalda svenska företag med relevan-
ta smarta stadslösningar och erfarenhet-
er var inbjudna att delta i aktiviteterna i 
Hongkong. Delegationen innehöll bl a 
kunskapsutbyten inom energiteknik, 
miljöteknik och transport, studiebesök 
till Kowloon East, officiell middagsmot-
tagning, samt rundabordssamtal med 
ministrar för Miljö, Livsmedel & Hälsa, 
Transport & Bostäder.

Delegationen var den första aktiviteten, 
inom plattformen Smart Cities Platform 
Hong Kong, för att långsiktigt främja 
svenska smarta lösningar och system i 
Hongkong. Med en gemensam plattform 
är målet att etablera och stärka relatio-
nerna med intressenter, makthavare och 
beslutsfattare i Hongkong genom diverse 
främjande aktiviteter. 

Deltagande företag: 
- Axis
- Camfil
- Envac
- Ericsson
- Kapsch
- Scania

BUSINESS SWEDEN SWEA

Business Sweden Hongkong -The Swedish Trade and Invest Council, Room 1902-5, 19/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, Wan Chai, HK (+852) 2521 1215, 
hongkong@business-sweden.se, www.business-sweden.se  Anita Jonsson, Trade Commissioner, anita.jonsson@business-sweden.se, +852 6736 0192

Delegation med inriktning på 
Smarta Städer till Hongkong

Den kände konstnären och illustratören 
Mattias Olsson, som verkar i Höganäs, 
kommer till Hongkong och ställer ut någ-
ra av sina målningar. Mattias är bl a känd 
för sina barnboksillustrationer. Mattias 
var en av tre konstnärer som blev utvalda 
att visa sina verk när kungen fyllde 60 år.
Utställningen kommer bestå av alster ur 
”Samtida Ikoner”, linocuts av såväl Astrid 
Lindgren, Zlatan och Morrissey samt ett 

antal specialtillverkade akrylmålningar 
som bygger broar mellan Hongkong och 
Sverige. Ett unikt tillfälle att beskåda känd 
svensk konst på nära håll. 

Vernissagen hålls på Ethos, 97 Hill Road, 
Sai Wan.
Boka in måndagen den 18 april klockan 
17.30–20.00

Hur firade du din 
70-årsdag?
Den firades med en 
överraskningsmid-
dag av mitt härliga 
Mahjonggäng, helt i 
min stil - ett minne 
för livet!

 Vilka länder har du 
bott i och hur länge?

Nigeria 1980–83. Vi gifte oss där, en an-
norlunda upplevelse utan ringar och 
brudklädsel med brudbukett som plock-
ades i trädgården. Vigseln var på Svenska 
Ambassaden och strax efter kom Olof Pal-
me dit på besök. Vi bekostade också vår 
chaufförs bröllop, då var vi 440 afrikaner 
och 3 vita. En mycket spännande tid.
Jeddah, Saudi-Arabien, 1984–92. Man 
behövde aldrig klä upp sig, vi levde i vår 

egen värld i en ”Compound” och hade 
trevligt med andra expats, många fester 
och kul saker. Abu Dhabi, Förenade Ara-
bemiraten 1992–98. Starkaste minnet är 
min sportbil som jag åkte fast för fortkör-
ning i, det var en otäck rättegång. Jag kla-
rade mig med böter och inte tre månaders 
fängelse. 1998 flyttade vi till Hongkong. 
Vad är bäst med att vara utlandssvensk?
Bäst är att man får uppleva så många an-
dra kulturer, ta seden dit man kommer, 
träffa det inhemska folket, bli vän med 
dom och då har man vänner för livet. 
Visst man längtar hem ibland, men man 
anpassar sig.
Bästa stället att bo på och varför?  
Svåraste stället var ju utan tvekan  
Nigeria. Det blev dessutom inbördeskrig 
när vi var där. Enklast att anpassa sig till 
är Hongkong.

7 APRIL/ÄRTAN
Den årliga traditionen med att träffas 
och äta ärtsoppa och pannkakor hålls i år 
hemma hos en SWEA. Mer information 
finns på FB, det vankas god mat och 
Trevligt sällskap!

11 APRIL/PRÖVA MAHJONG
Vill du veta mer om hur man spelar 
Mahjong så passa på att komma till detta 
nybörjartillfälle! 

20 APRIL/HORSE RACING
Maria King tar oss med till Happy Valley 
och The Hong Kong Jockey Club för att 
titta på Horse Racing. 

22 APRIL/MITT HK
En SWEA visar sitt Hongkong. Denna 
gång blir det området kring Hong Kong 
University. Alltid lika uppskattat att se 
Hongkong från ett personligt perspektiv!

28 APRIL/SAMTAL MED ANDERS
Samtal med Anders, våra välbesökta och 
trevliga samtalsträffar fortsätter. 

På gång

Vernissage - exklusivt för  
SWEAs medlemmar!

Fira Valborg tillsam-
mans i Repulse Bay

Vi firar Hongkongveteranen Lisbeth 70 år

SWEA – Swedish Women’s Educational Association, Ordförande: Maria King | sweahongkong@yahoo.com | www.hongkong.swea.org

År 2012 invigdes Energizing Kowloon East 
Office (EKEO) för att styra, kontrollera och 
övervaka utvecklingen av Kowloon East. 
För att uppnå visionen Hongkong som en 
Smart Stad genomförs en omfattande pi-
lotstudie av 488 hektar på Kowloon East, 
där Kai Tak, Kwun Tong och Kowloon Bay 
ska transformeras till ett hållbart så kallat 
Central Business District (CBD). Området 
är tänkt att fungera som en testbädd för 
ny teknik och nya sätt att använda teknik 
inom en mängd områden såsom gröna 
byggnader, energieffektivisering, förnyel-
sebar energi, mobilitet och smarta trans-
porter. Genom byggandet av b la privata 
och offentliga bostäder, en internationell 
kryssningsterminal, sport- och turistfaci-
liteter hoppas man kunna skapa ett vibre-
rande och hållbart distrikt. En total trans-
formering av Kowloon East beräknas ske 
fram till år 2022.

Business Sweden i Hongkong och Singapore, i nära sam-
arbete med Generalkonsulatet i Hongkong och Sveriges 
ambassad i Singapore, arrangerade en delegation från 
Stockholms Stad och KTH den 4-7 april. Fokus för dele-
gationen var smarta, hållbara och lösningar inom Smarta 
Städer. 

ÄR DU INTRESSERAD AV SWEA? 
Lisa Colldén Hemberg svarar på frågor om 
medlemskap. Mejla på:  
sweahongkong@yahoo.com 
Har du frågor angående aktiviteter? 
Maila sweahkaktiviteter@yahoo.com. 

HÅLL DIG UPPDATERAD
via SWEAs hemsida www.hongkong.swea.org 
Som SWEA-medlem har du även tillgång till vår 
facebookgrupp där alla aktiviteter med mera 
läggs ut.

Ta med egen picknick. Glöm inte spade, 
värmeljus och glasburk till bålbygget.
När: Lördagen den 30 April.
Tid: Samling kl 18:00 på Repulse Bay 
strand, vi hjälps åt tillsammans med bål-
bygget.
Klockan 19:00 Håller Generalkonsul He-
lena Storm ett vårtal. Därefter det tänder 
vi bålen och sjunger in våren tillsammans 
med prästen Anders Johansson som ack-
ompanjerar på gitarr.
Ingen föranmälan eller krav på medlem-
skap i SWEA. Alla är välkomna!

Smart City @
Kowloon East

Smart föredöme i Sverige:

Norra Djurgårdsstaden

Fakta Smarta Städer
En smart stad är en stad som med hjälp av innovationer och ny teknik utvecklar service och tjäns-
ter som gör livet enklare och bättre för invånarna. Det är även en stad som utvecklar och erbjuder 
hållbara och klimatsmarta tjänster som möjliggörs genom uppkoppling och öppna data, integrera-
de plattformar, sensorer och annan teknik. Konceptet kretsar kring sex områden: Smart ekonomi, 
Smart rörlighet, Smart miljö, Smarta människor, Smart livsstil och Smart ledning.

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, är ett 
av Europas största stadsutvecklingspro-
jekt. De övergripande målen med projek-
tet är att möta stadens växande behov av 
bostäder och samtidigt vara ett föredöme 
för hållbar stadsutveckling. Området på 
236 hektar ska transformeras från in-
dustrimark till en attraktiv och levande 
stadsdel med minst 12 000 lägenheter 
och 35 000 nya arbetsplatser där innova-
tiv miljöteknik främjas. Ett av målen är 
en klimatanpassad och fossilbränslefri 
stadsdel till år 2020. Området planeras 
vara fullt utbyggt omkring 2030.

Bild: Tove K
arlsson Lieberz

OSA senast 12 
april till: 
barbaratavernard@
gmail.com

federico.baudone@
gmail.com

Välkommen att ta 
med din respektive 
eller en vän!
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Något av det som händer i Svenska Kyrkan

Måndag 11 april kl 19.00–20.30  My Story – berättarkväll i Hongkong
Välkommen till ett spännande möte med vår generalkonsul Helena Storm.
Plats: China Coast Bar, Mariners’ Club, 11 Middle Rd, TST.
OBS! Anmälan senast 4/4 till: anders.j.johansson@svenskakyrkan.se

Onsdag 13 april kl 10.45–11.45   Livets pärlor
Vardagliga samtal om livet. Som utgångspunkt för samtalen använder vi oss av ”Livets 
pärlor”, ett radband som är en hjälp att hitta vila, livsmod och tillit.
Plats: Mariners’ Club, 11 Middle Rd, TST.

Söndag 17 april kl 13.00 (OBS! Tiden) Vårgudstjänst, konfirmanderna 
medverkar
Efter gudstjänsten blir det kyrkfika och fortsatt gemenskap vid poolen.  
Plats: St Peters Church, Mariners’ Club, 11 Middle Rd, TST.

Onsdag 11 maj kl 10.45–11.45 Livets pärlor
Vardagliga samtal om livet. Som utgångspunkt för samtalen använder vi oss av ”Livets 
pärlor”,  ett radband som är en hjälp att hitta vila, livsmod och tillit.  
Plats: St Peters Church, Mariners’ Club, 11 Middle Rd, TST.

Söndag 22 maj kl 14.00  Sköna maj, gudstjänst för små och stora
Efter gudstjänsten blir det kyrkfika vid poolen, vi sjunger vårens och sommarens  
sånger.
Plats: St Peters Church, Mariners’ Club, 11 Middle Rd, TST.

Varje onsdag - Andrum kl 12.00–12.20  En enkel mässa mitt i veckan 
Från kl 11.00 finns det möjlighet för den som vill att träffas över en kopp kaffe eller te 
på kyrkans expedition.
Plats: St Peters Church, Mariners’ Club, 11 Middle Rd, TST.

SVENSKA KYRKAN

OM SVENSKA KYRKAN I 
HONGKONG
På svenska kyrkans hemsida hittar du 
mer information om vad som händer. 
Här kan du också anmäla om du vill ha 
del av vår information per e-post. 
www.svenskakyrkan.se/hongkong

Adress:
Church of Sweden in Hong Kong
c/o Mariners’ Club
11 Middle Road, TST,
Kowloon, HONG KONG

Präst:
Anders Johansson
mobil: +852-5195 8535
anders.j.johansson@svenskakyrkan.se

Assistent:
Kerstin Johansson
mobil: +852-6626 4145
kerstin.b.johansson@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan i Kina/Hongkong, (+852) 6626 4145, hongkong@svenskakyrkan.se, www.svenskakyrkan.se/hongkong 

SVENSKA HANDELSKAMMAREN

Handelskammaren fyller 30 år! Kan man konfirmera sig i Kina  
och Hongkong?

Young Professionals

Utöver firandet av att han-
delskammaren blir 30 
år har vi även mycket 
intressanta event som 
väntar i närtid. Den 5:e 

april har vi ha en After 
Work där John Lindfors, 

Managing Partner of DST 
Investment Management, kommer tala 
om hur det är att investera i Asiens inter-
netsektor. 

Ett annat väldigt intressant event är ”Hong 
Kong’s Livable City and Sustainability Ag-
enda” som kommer  hållas den 21:a april. 
Eventet är ett lunchseminarium där bland 
annat Christine Loh, Undersecretary for 
the Environment, kommer tala om vad 
Hong Kong Government gör idag för att 
Hongkong ska bli en mer hållbar stad. 

I övrigt håller du dig som vanligt 
 enklast uppdaterad om vad som händer  
på Svenska Handelskammaren  genom 

att kika in på vår hemsida och via nyhets- 
brevet. Vi hoppas vi ses snart på ett av 
våra event!

Young Professionals är en medlemsför-
ening inom Svenska Handelskammaren 
för karriärister upp till 35 år som arbetar 
eller studerar i Hongkong. Företagsbe-
sök, workshops, hikes, båtturer och After 
Works är en del av de aktiviteter vi an-
ordnar. Bor du i Hongkong men inte gått 
med, är det hög tid att göra detta. Läs 

mer på vår hemsida, www.swedcham.
com.hk, för mer information.

I nuläget är det fullt upp med plane-
ring av alla events och YPs största event 
som är Valborgs-Junken den 30 april till-
sammans med Finska handelskamma-
ren. Detta event har blivit en årlig tradi-
tion och är mycket uppskattad. 

SwedCham, 25/F, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Rd, Wanchai, HK  (+852) 2525 0349, chamber@swedcham.com.hk, www.swedcham.com.hk

För att läsa mer om våra event och annat som är på agendan,  
besök vår hemsida: www.swedcham.com.hk@

Ja, visst kan man det. Varje år inbjuder 
Svenska kyrkan till konfirmationsunder-
visning i Kina, Hongkong och Taiwan. 
I början på sommaren 2016 kommer 
13 ungdomar att konfirmeras i Shang-
hai Community Church. Det är en av de 
största konfirmandgrupper som vi har 
fått förmånen att ha hand om här i Kina/
Hongkong. 

Av dessa ungdomar bor 12 stycken i, 
eller i närheten, av Shanghai och 1 bor i 
Hongkong, men de konfirmeras alla till-
sammans. 

I april är det dags för en av årets höjd-
punkter, nämligen konfirmandläger på 
Tao Fong Shan Christian Centre i Hong-
kong. Under några dagar samlas vi för att 
bl a dela samtal om livet och tron, sjunga 
och leka, göra spännande studiebesök 
och förbereda oss inför konfirmationen 
i juni. Lägret avslutas söndagen den 17 
april med gudstjänst i St Peters Church 
på Mariners’ Club, där konfirmanderna 
medverkar. Då är också ni varmt välkom-
na att träffa dessa härliga ungdomar!

Någon att prata med. 
Behöver du någon att prata med? Ibland behöver vi någon 
utomstående att dela tankar och funderingar med. Det kan 
gälla både små och stora saker. Tveka inte att höra av dig 
om du skulle vilja boka tid för ett samtal. Svenska kyrkans 
präst har absolut tystnadsplikt.

Datum och plats är äntligen spikat! Den 19 november 
kommer firandet av handelskammmarens 30 års jubi-
leum gå av stapeln. Galamiddagen kommer hållas på 
vackra Aberdeen Marina Club och kvällen kommer att 
bjuda på många roliga inslag och överraskningar.

När YP besökte DJI Drones i Shenzhen

21 APRIL/ Hong Kong’s Liveable 
City and Sustainability Agenda
Hur ser framtiden ut? Hur kommer livet i 
Hongkong se ut under de kommande åren: 
grönare än i dag eller ens kanske helt 
självförsörjande? Vilka förbättringar kan vi 
förvänta oss i livskvalitet, hur och när? 

Var: HKGCC, 22/F, United Centre, 95 Queens-
way, Admirality, Hong Kong

Pris: 300 HKD (medlemmar) 400 HKD (ej 
medlem)

Läs mer om eventet på Handelskammarens 
webbplats.

Kyrkan ligger ”mitt i byn”. Det är lätt att 
hitta och man tar sig smidigt hit med tun-
nelbanan eller Star Ferry. 

Om du önskar konfirmera dig i Svenska 
kyrkan i Kina, Hongkong & Taiwan, eller vill 
veta mer om hur det går till, läs mer på vår 
hemsida: www.svenskakyrkan.se/hongkong 

Jesper Karlsson, vårt senaste tillskott på Svenska Handel-
skammaren är vår stipendiat från Uppsala Universitet. 
Jesper kom i januari och kommer stanna i 12 månader. 
Förutom att arbeta på Svenska Handelskammaren 
är Jesper ansvarig för Uppsala University Alum-
ni Chapter in Hong Kong.  Jesper gillar verkligen 
Hongkong än så länge och har fastnat för alla 
vandringsleder som finns i staden och Dim Sum.  
Under sin tid här i Hongkong vill Jesper lära  
känna Hongkong så bra som möjligt men även 
besöka något grannland.

Aberdeen Marina Club kommer bjuda på en 
fantastisk miljö för vår galamiddag.

Young Professionals Coordinator

jesper.karlsson@swedcham.com.hk

Välkommen Jesper Karlsson
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SVENSKA KONSULATET

Missa inte vårt kommande 
event hållbart Svenskt Mode 
@ PMQ. Den 9-10 april anord-
nar vi på Generalkonsulatet 
i samarbete med PMQ, H&M 
och Fjällräven utställningen 
”Swedish Sustainable  
Fashion.” 

Vårt mål är att främja hållbara val, kläd-
byte, återanvändning och hållbarhets-
tänkande speciellt när det gäller mode – 
något Sverige engagerar sig inom till hög 
grad. H&M och Fjällräven kommer att ha 
representanter på plats och presentera 
hur de arbetar med hållbart mode. Ge-
neralkonsulatet kommer att presentera 
det spännande initiativet ShareWear för 
Hongkongpubliken. 

Eventet sprids över två dagar med 
ett antal olika händelser. Låt mig berätta 
lite mer om programmet. Utställningen 
pågår under båda dagarna. Under lörda-
gen invigs eventet och vi inleder med en 
klädbytardag vid vilken besökare kommer 
få möjligheten att lämna in upp till fem 
plagg vardera och sedan byta dessa mot 
fem andra. Överblivna kläder skänks till 
den Hongkong-baserade välgörenhetsor-
ganisationen Friends of the Earth.

Under lördagen kan ni delta i vår 
ShareWear Meetup. Ett svenskt kläd-
delnings-koncept, var man delar på 
kläder via Instagram, lånar ett plagg en 
vecka, tvättar det och lägger upp det på 
Instagram igen för nästa användare. Vi 
introducerar konceptet för Hongkongpu-
bliken med Instagram taggen #sharewear 
och kommer att arrangera en ”ShareWear 
Meetup” med fotografering under lörda-
gen. Vi erbjuder inspiration, en mötes-
plats för intresserade och hjälp till dem 
som vill dela kläder. Vi tror att det är ett 
koncept som kommer att ta fart i Hong-
kong.

Gå gärna in på vår hemsida: www.
swedenabroad.se/hongkong och på vår 
Facebooksida:  Consulate General of 

Sveriges Generalkonsulat, Room 2501, 25/F, BEA Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, HK (+852) 2521 1212, 
generalkonsulat.hongkong@foreign.ministry.se | www.swedenabroad.se/hongkong

Våren har bjudit på läsning och bakning
Hållbart mode på PMQ

SVENSKA SKOLAN

ordf: Lisa Boldt Christmas, svenskaskolanhongkong@hotmail.com, www.svenskaskolan.hk

Varje torsdagseftermiddag träffas 
svenska skolan för kompletterande 
svenskundervisning på Hongkongön. 

Vi håller till i tre klassrum på South Island 
School. Det är sammanlagt 22 barn i åld-
rarna från 6 till 12 år som får träna på det 
svenska språket, lära sig mer om svenska 
traditioner och Sveriges historia. Dess-
utom får de träffa kompisar som de kan 
prata svenska med.

Under våren har barnen bl a skrivit 
gåtor, brev och berättelser. De har också 
har övat läsförståelse och att kunna ”läsa 
mellan raderna”. En grupp har bakat till-
sammans och har fått lära sig att skriva 
recept på svenska. De äldre barnen har 
läst om Gustav Vasa och Vasaloppets ur-
sprung.

En torsdag i februari fick vi njuta av 
goda hembakade semlor. Efter semlorna 
samlades vi utomhus och lekte svenska 
skolgårdslekar. Många glada skratt hördes 
under lekarna ”Bro, bro breja” och ”Rött 
ljus”.

Varje vecka har barnen möjlighet att 
låna hem svenska böcker att läsa tillsam-
mans med sina föräldrar eller på egen 
hand.

Om du är intresserad av svenska sko-
lan i Hongkong kan du läsa mer på vår 
hemsida: www.svenskaskolan.hk . 

Följ oss gärna på Facebook: Svenska Sko-
lan i Hongkong

Hälsningar Susanna, Melissa, Björn,  
Hanna och Kerstin.

Svenska skolan Hongkong

Discovery Bay:
Tid: Tisdagar, kl. 17.00–18.30.

Plats: Discovery Mind (DMK), våning 1, 
North Plaza.

Kontakt: Ulrika Mollberg,  
ulrika.mollberg@gmail.com

Hongkong-ön:
Tid: Torsdagar, kl. 16.15–17.45.

Plats: South Island School (SIS), våning 3.

Kontakt: Kerstin Johansson 
kerstin.b.johansson@svenskakyrkan.se 

Hemlängtan?
Ibland längtar man efter smakerna från Sverige. 
En knäckebrödmacka med prästost eller en tallrik fil med 
müsli. Sverigeshoppen har ett stort utbud av svenska varor, 
stora och små. Kom förbi butiken i TST eller beställ på nätet 
så kör vi hem varorna till dig.

S V E R I G E
S H O P P E N

Unit 1825A, 18/F, Star House, No.3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui. 
Tel: 2312 1919 | www.sverigeshoppen.com
Måndag – Lördag 12:00–19:00, Söndag & public holiday stängt

Sweden in Hong Kong för att läsa mer om 
hur ni kan delta. Där finner ni b.la. pro-
gram, information om ShareWear och 
instruktion om hur klädbytet kommer att 
gå till.

Besök utställningen, delta i klädby-
tet, lägg ut ett plagg på ShareWear via 
Instagram. Följ oss och dela vidare. Sprid 

gärna informationer till vänner och be-
kanta.  Jag är övertygad om att det kom-
mer bli två mycket intressanta dagar och 
jag hoppas att få se många av er på plats 
på PMQ! 

Helena Storm
Generalkonsul
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Noterat Hongkong

Pågående–30 april
Hong Kong International a Capella Festival
Den mänskliga rösten är ett fantastiskt och unikt musikinstrument. Denna konsert 
bjuder på en blandning av a capellasångare från USA, Frankrike och Japan samt 
den lokale popartisten Ng Yip Kwan.
Var: Varierande
När: Varierande
Pris: Variearande
Biljetter: URBTIX (www.urbtix.com)
Info: 2395 5753, http://acappella.hkfyg.org.hk/

Pågående–18 maj:
Event Horizon (utställning)
Skulpturerna är uppställda både på gator och uppe på tak, längs en kilometer-
vid zon i Central och Western district. Detta konstutställningsprojekt vill få oss 
att titta upp och uppmärksamma den stadsmiljö samt design som finns här i 
Hongkong. Konstnären heter Sir Antony Gormley och statyerna ”Naked man”  
är 31 stycken totalt.
Var: Central and Western district
Pris: Gratis
Info: +852 2913 5100 eller www.eventhorizon.hk

16 april–28 april
Mattias Olssons utställning Samtida ikoner
Mattias Olssons är en svensk och mångfacetterad konstnär som arbetat med 
såväl bokillustrationer som modeprojekt och porträttering av flera svenska och 
utländska kändisar. Nu kommer han hit till Hongkong där han kommer att ställa 
ut med både sina tidigare verk men även specialgjorda som en hyllning till att 
stärka banden mellan Sverige och Hongkong. Besök gärna hans hemsida:  
mattiasolsson.nu
Var: Ethos, 97 Hill Road Sai Wan, Hongkong
När: kl. 14:30–20:00 varje dag (undantag 18/4 - stängt för privat event)
Pris: Gratis
Info: barbaratavernard@gmail.com;  federico.baudone@gmail.com

26, 28–29 maj
Roméo et Juliette by Opera Hong Kong
Denna Gounodsuppsättning anses vara en av de bästa tolkningar av denna  
Shakespearklassiker.
Var: Grand Theatre, Hong Kong Cultural Centre
När: Ännu ej  bestämt
Pris: Ännu ej bestämt
Biljetter: -
Info: 2234 0303, www.operahongkong.org

10–12 juni
Serenade and More
Denna föreställning gästspelas av internationella dansare och är en spännande 
blandning av balett - och musikstilar.  
Var: Grand Theatre, Hong Kong Cultural Centre
När: 19:30 (10/6), 14:30 och 19:30 (11/6), 14:30 (12/6)
Pris: Mellan 140HKD–680HKD (1000HKD för VIP Ticket)
Biljetter: URBTIX tlfn: 3761 6661
Info: 2105 9724, www.hkballet.com

Hela Hong Kong Trail på en dag

eicó 
 

Färg av en kvalitet som vi använder hemma 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
eico.hk 

Noterat av Helén von Zweigbergk

Vandringsspecial :  utmaningen

Hong Kong Trail består av 8 etapper 
på sammanlagt 50 km. Vi är många 
som gått hela eller delar av den. Men 
några av oss har dessutom gått hela 
sträckan på samma dag!
 
SWEAs hikinggrupp antog utmaningen 
vid planeringsmötet för våren och det har 
blivit en bra morot för flera individer.

Fyra tappra tjejer gav sig iväg på tis-
dagsmorgonen den 16 februari och ge-

nomförde distansen på 11 timmar och 10 
minuter.
Nästa grupp som gav sig iväg var två tjejer 
den 15 mars och de slutförde distansen 
på 10 timmar och 10 minuter.

Den stora gruppen av tjejer ska nu ge 
sig iväg den 12 april och då förväntar vi 
oss kunna skylta med ännu fler tjejer som 
har genomfört hela distansen.

#hongkongtrailselfies

16 februari/ Lena Magnusson, Christina 
Nylund, Ingrid Reinli och Catharina Axéll

15 mars/ Anna Säll Kimura och Eva Lawton 
Möller

12 april/ Då kan det vara du på den här bilden
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Victoria Peak Mt. Butler 436 m Dragon´s Back Big Wave Bay

Inspirerande vandringsupplevelser finns att läsa på Bulletinens hemsida  
samt SWEA:s hemsida.@

Bild: C
hristina N

ylund
Bild: Eva Law

ton M
öller

Grafik: Lena Löfling, från källa http://hktrailrunner.blogspot.hk

Bild: Ja, vem
 tar bilden?
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