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Den underbara svenska sommaren har gått mot sitt slut. Själv har jag njutit av 
den i Stockholmsområdet och på Gotland. Några av oss är tillbaka i Hongkong 
igen, några andra flyttade tillbaka till Sverige under sommaren och ytterligare 
några flyttade vidare någon annanstans i världen. Tänk vilka fantastiska möjlig-
heter det finns för många idag att se och uppleva världen!

Det finns även andra fantastiska möjligheter. Jag tänker t ex på Sveriges 
guldgruva i form av vår stora naturresurs skogen. Bulletinen har träffat något 
så ovanligt som en svensk jägmästare i Hongkong och han kan berätta om en 
spännande framtid med skogens produkter, som även är positiv ur ett miljöper-
spektiv.

Vi har också gjort en djupdykning i vad vår ”syster-SAR” har att erbjuda –  
reportaget om Macau innehåller både lite historik, tips på aktiviteter och sight-
seeing samt information från några svenskar som bor där. Den spektakulära 
bron som är under uppbyggnad och som syns tydligt på Hongkongsidan får eget 
utrymme.

Christina Nylund berättar om ett intressant utflyktsmål som kanske inte alla 
har upptäckt; området med 10,000 Buddhas utanför Sha Tin i N.T. är väl värt ett 
besök.

Central Mid-Levels Escalators är ett område på Hongkong-ön som är lika  
uppskattat av bofasta såväl som tillfälliga besökare och vi presenterar det med 
en fin karta och varierande besöksmål längs hela rulltrappan. Den återkom-
mande risken för tyfoner på sensommaren varje år har vi också intresserat oss 
för.

Slutligen har Bulletinens Helén som är så duktig på att hitta tips på evene-
mang, presenter och inneprylar i största allmänhet 
fått en ny layout av sin sida som vi hoppas kommer 
bidra med en massa inspiration till våra läsare.

Tack alla ni som anmält er som nya prenume-
ranter och tack alla ni som ger oss en massa positiv 
uppmuntran och beröm. Det gläder oss oerhört 
mycket! Tack även till er som vill vara med och bi-
dra med innehåll till tidningen. Bulletinens syfte är 
ju att vara en informationskanal av oss och för oss 
svensktalande i regionen.

Så välkomna tillbaka till Hongkong, Macau och 
södra Kina där vi fortsätter att njuta av svensk som-
marvärme ett bra tag till!

Ledaren
I detta nummer

Macau fascinerar

Ingrid Reinli
chefredaktör, skribent
(+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: Venetian Hotel i macau.  
Foto: lena löfling

Läs online: www.bulletinenhongkong.com

Vilket väder!
Ännu en sommar med en rad oväder har passerat här i 
Hongkong. Tyfoner, massiva regn och åskväder som rullar 
över bergen, ibland i timmar.  Och myndigheterna varnar 
och graderar, ibland stänger kontor och skolor, gator och 
tunnelbanor gapar tomma. Men vad betyder alla varningar 
och graderingar? Vi går igenom Hongkongs vädersystem.

Tropisk cyklon klassificiering Vindstyrka (km/h)
Tropical Depression (TD) <63
Tropical Storm (TS) 63–87
Severe Tropical Storm (STS) 88–117
Typhoon (T) 118–149
Severe Typhoon (ST) 150–184
Super Typhoon (SuperT) 185 eller mer

Symbol Varning Funkar

Amber Rain Regn mer än 30 mm 
i timmen

Red Rain Regn mer än 50 mm 
i timmen

Black Rain Regn mer än 70 mm 
i timmen

Vid Amber Rain ska man undvika att gå nära vattendrag, vandrings-
leder med water catchment areas som lätt kan svämma över. 

Vid Red Rain ska man som arbetsgivare ha förståelse för att folk kan 
komma för sent på grund av att trafiken påverkas av regn. Även ha koll 
på trafikpåverkningar när dagen är slut.

Om det blir varning för Black Rain ska man försöka söka skydd  
inomhus. Det är en fara för säkerheten att vistas utomhus vid Black Rain

Skillnad mellan cyklon och tyfon?
Nej ingen skillnad alls men i Asien kallar 
man cyklon för tyfon. Ordet kommer från 
kinesiskans Taifun.

En tropisk cyklon med centrum inom 800 kilometer från 
Hongkong och kan påverka området.

Starka vindar förväntas nära Hongkong med hastigheter 
mellan 41–62 km/tim. Vindbyar upp till 110 km/tim.

Vindar med stormstyrka förväntas blåsa över Hongkong med 
en vindhastighet av 63–117 km/tim. Upp till 180 km/tim i 
vindbyarna. Vinden förväntas hålla i sig. Vid signal 8 stänger  
ofta skolor och arbetsplatser.

Stormvind med ökande hastighet och styrka.

Orkanvind med hastigheter över 118 km/tim med  vindbyar 
upp mot 220 km/tim. Stalltipset är att hålla sig inomhus.

Det här med regn
Hongkongs tyfonhistoria
Sedan 1956 har man klassificerat de tropiska 
tyfonerna i Hongkong. Sedan dess har man 
signalerat T9 hela tolv gånger. Fyra av dem 
var av super-tyfon-kategori (Wanda 1962; 
Ruby 1964; Rose 1971 and Hope 1979) och 
två av dem snäppet under ( Gloria 1957 and 
Ellen 1983).

Skolelever bör stanna hemma 
både vid Red och Black Rain 
som ska utfärdas innan 
skoldagen börjar. Dock kan 
det vara lite olika beroende 
på ålder och på skola.

Riktigt bra App
Ladda hem MyObservatory till din mobil eller platta så är du alltid uppdaterad på väder, 
varningar eller prognoser. För en luttrad svensk så stämmer prognoserna oväntat bra.

Stark starkare starkast Stormsignaler, vad betyder de?

T1

T3

T8

T9

T10

Källa: the Hong Kong Observatory
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Profilen

MACAU
Det är nära till Macau från Hongkong, knappt en timme med färja med avgångar var-
je kvart, nästan dygnet runt. Efter drygt ett halvår i Hongkong var det dags, dags att 
se vad Kinas andra SAR har att bjuda på. Spel, dobbel, tokiga hotell men vad mer?

Det är enkelt att ta sig till Macau. 
Man kan visserligen förboka biljett 
men det går lika bra att köpa på 
plats. Det är ett slags stand-by-sys-
tem där du får en avgångstid, ofta 
några timmar fram, men du kan 
kliva på nästa färja som stand-by. 
Vilket verkar fungera smidigt. 

Få koll på läget
Macau består av halvön Macau 
och ön Taipa. Det är inte speciellt 
stort, 30km2, som Lidingö ungefär. 
Men har man inte varit här förut 
är det en god idé att antingen ta 
en sightseeingbuss eller en privat-
chaufför för att få koll på de större  
sevärdheterna inklusive de största 
och mest kända hotellen.

Hotellen
Som sagt, hotellen är spektakulära, 
det ena värre än det andra. Eiffel-
torn, hus som ser ut som blommor, 
guld, glas, fontäner, djur, kanaler, 
ljus… det tar aldrig slut. Det spelar 
egentligen inte så stor roll var man 
bor, det går gratis skyttelbussar 
mellan de flesta hotellen, färjeter-
minalen och staden. Taxi är inte 
heller speciellt dyrt. Vi tog in på 
The Galaxy, ett av de större hotel-
len med ett stort och flådigt pool- 
område som vi tyvärr aldrig fick 
chans att pröva på grund av regn 
och åska.

Det gamla Macau
Macau är kanske mest känt för sina 
spektakulära hotell och casinon 
men det finns några områden med 
lite äldre med mer genuin bebyg-
gelse, både på Macausidan och på 
Taipa. På Macausidan kallas delen 
”The Historic Centre of Macau” 
och fick världsarvsstatus 2005. 

En promenad i dessa historis-
ka kvarter är rätt långt ifrån de glitt- 
riga hotellen. Dessutom nästan det 
enda stället där det faktiskt går att 
promenera. Mellan hotellen åker 
man helst buss eller taxi.

Taipas gamla kvarter
Den gamla delen på Taipa är ock-
så värd ett besök även om den är 
mycket mindre än ovannämnda. 
Ett lunchstopp på någon av de små 
restaurangerna i Taipa är inte fel. 
Vi prövade ett litet kinesiskt ställe, 
mycket enkelt, klassiskt med runda 
plastduksöverdragna bord. Menyn 

var på kinesiska men visades med 
små lågupplösta bilder vilket gjor-
de att jag lyckades med konststyck-
et att beställa kinesisk kål på två 
olika sätt, samt en tallrik broccoli. 
Men en kinesisk familj som vi de-
lade bord med, tyckte synd om oss 
och bjöd oss på smarriga friterade 
fiskbollar.

Mat i alla former
Förutom restaurangerna i de gamla 
delarna bjuder hotellen på massor 
av alternativ. Här erbjuds allt ifrån 
flerstjärniga Michelinkrogar till 
enkla nudelställen som mest ver-
kar vara bukfylla till spelande kine-
ser som snabbt hystar i sig ett par 
tallrikar innan de sätter sig vid po-
kerbordet igen. Vi valde bort hotel-
lens glitter på kvällen och åt istället 
middag på ett välrenommerat stäl-
le i gamla staden på Macausidan, 
Al Rocha, som serverar portugisisk 
mat. Fantastiskt gott, musslorna i 

vin och vitlök var utsökta. Servicen 
perfekt.

Stora och många casinon
Apropå spelandet. Ja det är ju det 
som driver Macau. Hälften av Ma-
caus omsättning kommer från 
Casinoverksamheten. Jag trodde, 
i min enfald, att jag skulle mötas 
av en lyxig James Bond-inspirerad 
miljö där folk satt i skräddarsydda 
kostymer, smuttande på 18-årig 
whisky, vackra kvinnor i cock-
tailklänningar runt pokerbord i 
ädelträ. Istället möttes jag av stora 
mässhallsliknande rum med hund-
ratals spelbord och spelautomater, 
män och kvinnor med trötta blick-
ar som trots förlorade marker fort-
satte att satsa medan personal rull-
lade små vagnar och servade med 
vatten, kaffe och te. Alla hotell har 
sina egna casinon som håller öppet 
dygnet runt. Inga kostymer, inga 
klänningar, ingen glamour istället 
var det shorts, t-shirts och blanka 
ansikten.

5 saker att inte missa

- The House of Dancing Water, showen 
du måste se!

- Venetian Hotel, världens största casino 
med kanaler, sjungande gondoljärer, 
fejkad himmel, rubbet.

- Promenera i gamla staden.

- Besöka ett casino… jo även om du inte 
spelar, för att det är så märkligt.

- Ta en sväng med sightseeingbussen.

Fakta Macau

Nationalsång: Marcha dos Voluntários

Språk: Kantonesiska och portugisiska

Yta: 29,5 km2

Valuta: Pataca (MOP) (det går även att 
betala med HKD)

Överlämnat: 1999 överlämnades Macau 
från Portugal till Kina och blev därmed 
Kinas andra SAR (Special Administrative 
Region)

Antal stjärnmärkta Michelinrestauranger: 
16 st

Fokus Macau

De sjungande 
gondoljärerna på 
Venetian Hotel. 

text & Bild 

lena löfling
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Bron till Macau, det låter nästan som en titel på en film. Och bygget är 
också en långdragen historia som säkerligen innehåller drama. Redan i 
början av 1980-talet skrevs de första raderna i denna långdragna historia. 
Nu, över 30 år senare ser vi bron växa fram. Bropelare och vägdelar syns 
tydligt på Hongkongsidan men från andra hållet har vi ännu inte sett 
några synliga tecken på att brobygget påbörjats. Det dröjer med andra 
ord innan vi kan sätta oss i bilen och åka över.

fanny Rönnblom, kock
Sommaren 2015 kom Fanny Rönnblom, 
23 år, till Macau för att hjälpa till med 
öppningen av Studio City. Där jobbade 
hon på två restauranger ; Spotlight (inter-
nationell buffé) som ansvarig för den väs-
terländska delen och Il Mulino (italiensk 
franchise från New York). 
Efter knappt ett halvår blev hon flyttad till  
The Tastingroom, 2-stjärnig fransk Mich-
elinkrog i Crown Towers (City of Dreams). 
Fanny var även ansvarig för maten på 
Svenska konsultatets nationaldagsfirande 
i början av sommaren. I somras flyttade 
Fanny hem till Sverige efter ett spännan-
de och lärorikt år.

Hur var vardagslivet i Macau?
Vardagslivet var otroligt annorlunda, hela 
stan är uppbyggd av casinon, gallerior, 
exklusiva restauranger, shower och ba-
rer, vilket gör att man inte riktigt hittar 
en sund vardagslunk som man är van vid 
hemma i Stockholm.

Hade du någon favoritrestaurang?
Ååh Macau kryllar av bra restauranger, 

liksom Hongkong. Macaus Michelin- 
utbud är enormt och stjärnmat är otroligt 
mycket billigare än i Sverige så man får 
passa på. 
Jag ville gärna testa nya ställen varje gång 
jag skulle ut och äta. Dock tycker jag att 
The Tastingroom (där jag även jobbade) 
var en av mina bättre upplevelser, även 
den japanska restaurangen Kanesaka 
(belägen i Crown Towers lobby) är något 
utöver det vanliga. 
En vanlig vardagsmiddag skulle jag re-
kommendera att inta på en argentinsk/
brasiliansk restaurang, El Gaucho, som 
ligger i den gamla delen av Taipa. Att 
strosa runt där är verkligen som att stro-
sa runt i en portugisisk gammal stadsdel, 
fotovänligt område dessutom!! 

Vad gjorde du helst när du var ledig?
När jag var ledig så åkte jag helst över till 
Hongkong, som har mängder av cock-
tailbarer, rooftops, bra restauranger och 
shoppingmalls med vettiga vardags- 
butiker. Något som det är lite magert av 
i Macau. 

Var det något annat som var speciellt 
med att bo i Macau?
Varje dag man gick ut från porten så var 
det en kulturkrock. Jämför man med 
Hongkong så är Macau otroligt ”kine-
siskt” allt ifrån att handla i matbutiken 
till att gå ut på nattklubb, hur stora fö-
retag tar hand om sina anställda till hur 
ett läkarbesök ser ut. Allt är annorlunda 
och speciellt med Macau. Det var myck-
et googlande i början om hur allt funkar. 
Men det var även det som lockade.
Detta är ett äventyr jag kommer bära med 
mig resten av livet, och sen får vi se var jag 
hamnar härnäst.

Unga svenskar lyckas i Macau
Jämfört med Hongkong så bor det relativt få svenskar 
i Macau. Och när man besöker staden så är det nästan 
svårt att tro att man kan leva vardagsliv här. Men det 
kan man förstås, vi har pratat med ett par av de svenskar 
som prövat på att bo i Macau.

Victor Malmros, Pokerspelare
Victor är 28 år och bor i Macau sen 2 år 
tillbaka. Han hade spelat poker hemma i 
Sverige och på nätet tidigare och konsta-
terade att han var bra. Jobbet som tennis-
tränare och kurser på universitetet erbjöd 
ingen utmaning så det kändes spännande 
att prova lyckan i Macau. 
 
Beskriv ditt liv i Macau
Jag spelar poker några kvällar i veckan, 
tycker jag är mest skärpt på kvällen. Vi är 
ca 10–15 svenskar (alla killar) som är här 
och spelar. En del bor i Macau, några bor 
i Thailand och flyger in tillfälligt. Vi både 
umgås och konkurrerar. Någon måste ju 
alltid förlora, så är spelet. På casinot blir 
man visad till ett visst spelbord så man 
kan inte välja bord själv. 

Casinohotellen i Macau är ganska 
nya och fräscha, men alla har inte poker, 
det ändras då och då, just nu är det Ve-
netian, Wynn, City of Dreams och Galaxy 
som gäller. Det märks att det är dåliga ti-
der i Kina, det är färre som kommer och 
spelar och insatserna är lägre än för 2 år 
sen. 

Jag bor med min tjej i en liten lä-
genhet i den kinesiska delen av Macau, 
nära gränsen till Kina. På fritiden spelar 
jag tennis eller springer. Det är skönt att 
springa tidigt på morgonen innan solen 
går upp. De sevärdheter som finns har jag 
redan sett. Ibland ser jag någon stor artist 
som kommer hit, t ex Katy Perry som var 
här för ett tag sen.
 
Hur ser framtidsplanerna ut?
De flesta som kommer hit stannar inte så 
länge, 1 år eller så. Såklart att jag kommer 
tröttna på livet här ganska snart, jag har 
andra planer.

I början, hade planerna för bron en 
annan sträckning, mycket längre 
norrut, mellan Tuen Mun och Zhu-
hai. Efter överlämnandet, 1997, 
ändrades planerna och man bör-
jade skissa på att knyta samman 
Hongkong med Macau. 2003 bild-
ade myndigheterna i Hongkong, 
Guangdong och Macau en grupp 
som tillsammans skulle försöka ro 
projektet iland. Och efter fem års 
förhandlingar var man överens om 
hur bron skulle byggas.

Varför byggs bron?
Bron byggs för att koppla samman 
den starka regionen Pearl River 
Delta (Hongkong, Macau, Zhu-
hai, Guangzhou, Shenzhen and 
Dongguan). Här bor över 56 miljo-
ner människor och det är självklart 

ekonomiska aspekter som ligger 
bakom brobygget.
Egentligen är det alltså inte bara 
Hongkong och Macau som ska 
kopplas samman utan även Zhu-
hai, Shenzhen och Zhongshan. En 
starkt växande region i Kina.

Förseningar och ökade kostnader
Det är inte ett helt okomplicerat 
bygge. Dels måste man ta hänsyn 
till miljön och sjötrafiken men även 
bygga med hänsyn till regelbundna 
tyfoner och andra oväder. Dessut-
om har bygget blivit försenat på 
grund av anmälningar från bland 
annat de bofasta i Tung Chung som 
oroar sig över ökade utsläpp från 
trafiken över bron. I Tai O oroar 
man sig över hur bron ska påverka 
de rosa delfinerna i området utan-

för den lilla fiskebyn, en viktig tu-
ristattraktion som också står för en 
stor del av försörjningen i byn.

Från början var budgeten för 
brobygget satt till ca 80 miljarder 
HKD men enligt nya beräkningar 
så kommer bygget kosta runt 130 
miljarder HKD.

När är bron färdig?
Enligt den senaste beräkningen så 
ska bron kunna stå klar under år 
2020. Men många tror att det kom-
mer ta ännu längre tid. Vi får väl se 
hur många av oss som bor kvar i 
Hongkong och får uppleva en fär-
dig bro.

text: lena löfling

Bron kommer att 
gå från Lantau, 
från en artificiell 
ö till Macau, 
även där via en 
artificiell ö med 
en avstickare till 
Zhuhai. Brons 
hela längd 
kommer att mäta 
drygt 40 km in-
klusive en tunnel 
under vattnet 
på nästan 7 km. 
Det sägs att kon-
struktörerna har 
inspirerats av vår 
egen Öresunds-
bro ”bron som 
blir en tunnel”. 
Bron mellan 
Hongkong och 
Macau kommer 
vara en av värl-
dens längsta.

Fokus Macau Fokus Macau

Ett lååångt projekt

Konstgjord ö där bron 
delar sig.

ca 40 km
Bro mot Zhuhai

5,6 km Tunnel 

Källor: South China 
Morning Post, 
Wikipedia, 
The Guardian

Foto: lena löfling
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Visste du att…

…. det finns 
kalsonger tillver-
kade av viskos 
som framställts 
av träfibrer. T ex 
säljer företaget 
Allvar sina lyxiga 
”träkalsonger” 
på NK för 300 kr 
styck!

…. det finns 
transparent trä 
för glasrutor!

…ALLT som vi 
idag använder 
olja till kan 
ersättas med trä; 
drivmedel för bi-
lar och flygplan, 
komposterbara 
flaskor av träfiber 
etc!

Mathias Fridholm, VD för SCA Timber i Kina och Sydostasien, jägmästare 
och  skogsentusiast av stora mått. Mathias kom till Hongkong år 2005 för 
ett specialprojekt som involverade att sätta upp en produktion för att 
förse fönsterfabrikanter i Italien med specialanpassat trä från en kinesisk 
underleverantör. En tillfällig verksamhet som sedan fasades ut.

Jägmästare i Hongkong  - 
med en passion för trä!

SCA Timber är ett sälj- och mark-
nadsbolag i Hongkong men försälj-
ningen går helt och hållet till Kina 
och övriga länder i regionen. Från 
början såg det inte ut som om Kina 
skulle bli en marknad för SCA alls, 
det fanns helt enkelt ingen efterfrå-
gan på högkvalitativt trä tidigare. 
Men sedan dess har de kinesiska 
önskemålen ändrats. 2009 hade 
SCA nästan inga försäljningsvoly-

mer alls och idag går 500 kontain-
rar från Sverige till Kina och Syd-
ostasien varje månad!

Kinesiska kunder köper svenskt 
trä för att tillverka barnmöbler
Till största delen är det högkvali-
tetsvirke för produktion av barn-
möbler. Mathias visar mig en bro-
schyr från en kinesisk producent. 
Det är fina bilder med stora barn-

rum med ljusa trämöbler och barn 
med västerländskt utseende på 
bilderna, troligen för att ge sken av 
att möblerna är från Europa eller 
Kanada. Barnmöblerna marknads-
förs som naturmaterial. Möblerna 
är dyra och lyxiga, målgruppen är 
medelklasskineser med 1 barn som 
är beredda att spendera mycket 
pengar på det barnet. 
Den näst största kundgruppen är 

FAKTARUTA:
Familj: Fru från Hongkong, inga barn

Utbildning: Jägmästare från Sveriges 
Lantbruksuniversitet i Umeå men rötterna 
finns i Emmaboda, Småland.

Tid i Hongkong: 11 år

Bor: På restaurangtäta Knutsford Terrace 
– men med fönster mot en lugn park på 
baksidan

Favoritställe i Hongkong: Cheung Chau

Favoritställe i Sverige: Höga kusten

Fritidssysselsättning: Musik och urban 
hiking, gärna i kombination. Favoritsträck-
an är en sväng på några mil, från hemmet 
i TST ner mot gamla flygplatsen Kai Tak, 
båtresa från Sam Ka Tsuen till Quarry Bay, 
längs vattenlinjen på norra Hongkong-ön 
och tillbaka till TST med Star Ferry från 
Central.

Favoritsemester: Följa Eurovisionfinalen på 
plats varje år och ta vara på alla arrang-
emang som erbjuds i anslutning till täv-
lingen, ett fantastiskt sätt att uppleva nya 
platser. Baku i Azerbajdzjan, när Loreen 
vann, var speciellt intressant. I år livesände 
t o m Kina från Eurovision i Stockholm.

Favoritrestaurang: Assembly – Knutsford 
Terrace

Favoritbar: Ozone bar, ICC

IKEAs tillverkare i Kina. Dessa till-
verkare producerar för distribution 
till IKEAs varuhus runt om i hela 
världen. 

Det tredje största försäljnings-
området är trädgårdssegmentet, 
Mathias ser ett ökat intresse för 
trädäckning, pergolas och möbler 
till trädgårdar.

Kinas egen skog är skyddad
Skogen i Kina är överavverkad, för-
klarar Mathias, och sen har man 
inte gjort någon återplantering. 
Nu är mycket av den kvarvarande 
skogen skyddad och återplantering 
har påbörjats men det tar ju mycket 
lång tid att bygga upp skogen igen. 
Det finns en del plantageskogs-
bruk för fiberindustrin, den växer 
snabbare men håller också sämre 
kvalitet. Det saktväxande högkvali-
tativa virket finns alltså inte i Kina 
inom överskådlig tid. 

Stark konkurrens med  
skogsgiganter 
Jodå, SCA Timber konkurrerar all-
deles utmärkt med skogsgiganter 
som Kanada och Ryssland, säger 
Mathias nöjt. Ryssland har vis-
serligen mycket skog men sko-
gen som ligger närmast vägar och 
järnvägar är redan avverkad så lo-
gistikproblemen börjar bli uppen-
bara. Kanada har, som en följd av 
finanskrisen och därmed minskat 
bostadsbyggande i Kanada och 
USA, varit tvungna att hitta nya 
marknader men med en förbätt-
rad konjunktur på hemmaplan så 
blir de också mindre aktiva i Kina. 
Dessutom är vi i Sverige mycket 
bättre på att anpassa vår råvara ef-
ter kundernas olika behov avseen-

de golv, väggar, möbler, utomhus. 
Svenska sågverk är högteknologis-
ka, allt är digitaliserat och specia-
liserat. Ökande arbetskostnader i 
Kina innebär att även de kinesiska 
företagen skaffar sig sofistikerade 
maskiner som i sin tur kräver mer 
högkvalitativ råvara - som måste 
importeras - där kan SCA Timber 
hjälpa till, ler Mathias.

Vi avverkar mindre än tillväxten
Sverige sitter på en guldgruva, 
tror Mathias, 70%  av vårt land är 
skogsbeklätt. Trä är ett fantastiskt 
förnyelsebart material som skapas 
av sol, vatten och koldioxid. Den 
svenska skogen är helt och hållet 
förnyelsebar, vi avverkar t o m min-
dre än tillväxten varje år. För varje 
träd som avverkas planteras minst 
två nya. Vi var tidiga med att ha en 
skogsvårdsplan, sedan över 100 år 
tillbaka sker en hälsosam återbe-
skogning i Sverige.

Folk förstår inte skillnaden 
mellan den förnyelsebara svenska 
skogen och skövlingen av regn-
skogen 
Nej, här har vi en stor pedagogisk 
utmaning, säger Mathias allvar-
ligt. Än så länge är t ex den inter-
nationella certifieringen FSC* inte 
så känd överallt. Konsumenter i 
Sverige och t ex England efterfrå-
gar själva certifierat virke, men så 
är det inte i Kina. IKEA ställer dock 
krav på sina kinesiska producenter 
att tillverka i certifierat trä så det ar 
ett exempel där två svenska företag  
tillsammans bidrar med högre mil-
jökrav, en förbättrad kunskap och i 
förlängningen en bättre värld.

Profilen

text & Bild 

 ingrid reinli

*) FSC = Forest Stewardship Council är en 
internationell och ideell organisation med flera 
intressenter som grundades 1993 för att främ-
ja ansvarsfull hantering av världens skogar.

I SCAs plantskola utanför  
Sundsvall odlas nästan 100 miljoner 

nya träd varje år.

Furu från  
Sverige kan se 
ut på många 
olika sätt  
beroende på 
hur den yt- 
behandlas.
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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
Utomhusdagis i parken för 2–5 åringar
Svenska Linda driver ett utomhusdagis 
här i Hongkong sedan 2012. Barnen upp-
muntras att leka och utforska naturen, bli 
lite smutsiga och blöta (speciellt under 
regnsäsongen) i sällskap med andra barn 
i samma ålder. När Bulletinen besöker 
dem i Hong Kong Park har de precis haft 
vattenlekar vid ”OS arenan”, barnen är 
klädda i gummistövlar och gula västar, de 
njuter av friheten att få springa runt och 
plaska i vattnet.

Tre eftermiddagar i veckan
Utomhusdagiset har tre klasser per vecka: 
Tisdagar i Chung Hom Kok mellan Stan-
ley och Repulse Bay, engelsk grupp. 
Onsdagar, svensk grupp, i Hong Kong 
Park. 
Fredagar, engelsk grupp i Hong Kong 
Park.

Tema och aktiviteter
Temat är Explore, Discover och Learn.  
Aktiviteterna kan t ex vara att man ritar, 
plockar saker i naturen, läser en bok, 
sjunger, leker lekar eller om det regnar så 
gör de vattenexperiment med lera.

Små klasser
Max 10 barn per klass i åldrarna 2–5 år.
Fröknar är Linda själv och hennes helper 
Ying. Föräldrarna lämnar sina barn till 
Linda och Ying under dessa 2 ½ timmar. 
Priset är 410HKD/barn/klass.

 
 
 
 

 
 

eicó       
 

 
Paints that don’t 

cost our earth 

Tipset

Tänk på betydelsen för små barn att få prata 
och leka på sitt modersmål!

I Facebook-gruppen Svenska som modersmål utomlands 
(SMUL) kommenterar föräldrar från hela världen kontinu-
erligt hur viktigt det är för barnen att få möjlighet att prata 
svenska på sommarlovet i Sverige, hur barnen hela tiden 
behöver praktisera språket genom att träffa andra svensk-
talande barn och vuxna. Svenska skolan är också en ut-
märkt möjlighet för att säkerställa kontinuerlig kunskap i 
det svenska språket, att få leka på svenska , sjunga svenska 
sånger och läsa svenska barnböcker.

Läs mer på www.dagishk.org 
eller på Facebook Dagis HK 
utbildning

Jag tyckte det var perfekt att ha kunna ha min 
då treårige son på Dagis när vi först flyttade till 
Hongkong. Varje gång vi kom dit möttes vi alltid 
av glada och välkomnande fröknar och sonen 
vinkade oftast glatt hejdå när han lämnades. Jag 
tycker att aktiviteterna var bra, lek och pyssel 
varvat med mellanmål, samt sång – och lässtund. 
Det var också mycket uppskattat att fröknarna var 
så alerta när det gällde allergier. De frågade gärna 
en extra gång om det var något som skulle bakas 
eller bjudas på för att vara säkra på att min son 
också skulle kunna vara inkluderad.

 Helen von Zweigbergk

”
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The Central  
Mid-Levels Escalators
 – världens längsta utomhusrulltrappa under tak 

Rulltrappan öppnade i oktober 1993 och består av 20 separata rulltrappor, 
rullband och gångbroar som kopplar ihop Des Voeux Road längst ner med 
Conduit Road högst upp. Boende i lägenheterna högre upp på berget tar 

rulltrappan då den går nedför på morgonen kl 06.00–10.00 till sina jobb nere 
i Central. Sen byter rulltrapporna riktning och går uppåt resten av dagen och 

kvällen till midnatt då de stannar. Att åka hela vägen upp tar 20  
minuter. Rulltrapporna mäter 800 meter totalt och transporterar fler än 
200 000 personer varje dag. Höjdskillnaden mellan Des Voeux Road och  
Conduit Road är 135 meter. Rulltrapporna utgör en fenomenalt praktisk 

transportväg både för boende och turister. 9. Staunton Street
Ligger i hjärtat av SoHo. Här finns en liten 
butik som säljer blå/vitt porslin till bra priser. 
Mittemot hittar du AW-puben Staunton där 
många med fördel står eller sitter i trappan på 
gatan utanför.

8. PMQ
Centrum för den designintresserade. Här finns 
massor av små butiker med kläder och prylar 
från unga designinriktade entreprenörer. Vill 
du prova lyxig brittisk mat med twist (och gott 
som attan) kan du ta en middag på Aberdeen 
Street Social.

1. Man Mo Temple 
Ligger på Hollywood Road, byggt 1847 och 
det äldsta templet på Hongkongön. Templet 
är en hyllning till litteraturguden (Man) och 
krigsguden (Mo), båda gudarna var viktiga 
för ambitiösa studenter som hoppades på en 
karriär i kejsarens Kina.

4. Rednaxela terrace
Namnet härstammar från en skyltskrivare på 
1800-talet som skrev Alexander på kinesiskt 
vis, dvs från höger till vänster. Felet har över 
tiden accepterats av de boende och därför 
aldrig rättats till.

3. Pottinger Street
Pottinger Street. Namngiven efter Hongkongs 
förste guvernör Henry Pottinger. Detta är 
gatan om du letar efter maskeradkläder eller 
inspireras av ”guerilla knitting”. Fint boutique 
hotel, Pottinger hotel, på hörnet.

2. Iyara
Här kan du få dina naglar och fötter fixade. 
Ligger precis vid rulltrappan så du kan nästan 
kika in när du åker förbi och se om det finns 
lediga fåtöljer för lite skönhetsvård. 

SoHo
Alla storstäder ska väl ha ett SoHo, så även i Hongkong, och betyder här South of Hollywood 
Road. Här hittar du drösvis med restauranger. Tex Le Souk för mellanöstern mat och prisvärda 
italienaren Al Dente på Staunton Street, populära NOM om du är sugen på västerländsk mat på 
Elgin Street eller lite vietmesiskt på Chom Chom på Peel Street.

5. Upper Lascar Row
Kallas också Cat Street, här hittar du drakar  
i mässing, antikviteter, jade-prylar, mahjongspel, 
kinesiskt porslin, Maos lilla röda och andra kul 
samlarobjekt.

10. Dr Sun Yatsen Museum
Ett rofyllt ställe mitt i stadsbruset. Värt ett 
besök för den historieintresserade. Även 
huset i sig självt är en klenod inklämd bland 
skyskraporna

6. Pubar utmed med rulltrappan 
Utmed rulltrappan finns mängder av pubar 
där du kan ta en öl eller två och  ägna dig åt 
lite”people watching” innan du traskar vidare 
i värmen. De flesta ställen har dessutom 
Happy Hour.

7. Lan Kwai Fong
Gatan där fler står utomhus med sina drinkar 
än inne på barerna - och tycker du priserna 
är för dyra i barerna så har 7Eleven på hörnet 
ett fantastiskt stort utbud av kylda drinkar till 
billigt pris, även plastglas per styck säljes

3 kända filmer har filmats med  
Mid-Levels Escalator:
Chunking Express (1994) 
Chinese Box (1997) 
The Dark Knight (Batman 2008)
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11. Insomnia
Brukar ha bra filippinska cover-band som 
spelar

12. CeLaVie
Den tjusiga takterrassen högst upp i California 
Tower

13. The Firm
Frisörsalong som har grym koll på västerländsk 
hårkvalitet.

Så funkar det

Grafik/illustration: lena löfling 

Foto: ingrid reinli
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Märkvärdig plats högt  
ovanför Sha Tin

Jag sitter på lokaltåget ut till Sha 
Tin, en förort i the New Territo-
ries i Hong Kong. Målet för färden 
är en av Hong Kongs, i mitt tycke, 
mer spektakulära sevärdheter och 
attraktioner, The Ten Thousand 
Buddhas Monastery, Hong Kongs 
mest kända buddhistiska tempel.
Jag väljer att vika av och ta bak- 
vägen upp till tempelområdet ge-
nom fridfulla Pai Tau Village, och 
passar på att göra en avstickare 
till Wing Wo Bee Farm för att köpa 
deras egenproducerade honung. 
Stigen och trapporna genom byn 
tar mig upp till tempelområdet och 
vägen kantas av bambu, och redan 
här möts jag av Buddha-statyer i 
guld i olika skepnader. Jag får också 
sällskap och eskorteras upp av en 
flock apor som kommer farande i 
trädtopparna. De iakttar lojt mina 
steg upp till tempelområdet.

Trots allt inget kloster
Ten Thousand Buddhas Monastery 

är inget kloster som man skulle tro 
av namnet utan ett tempel. Här bor 
inga munkar.
Templet grundades 1949 av en 
man vid namn Yuet Kai, född 1878, 
som kom från en välbärgad familj 
i Kunming i Yunnan-provinsen i 
södra Kina. Han var bl a poet och 
hade studerat filosofi. När han var 
19 år gammal beslöt han sig för att 
ägna sitt liv åt Buddhismen. För att  
bevisa sin tro lär han ha satt eld på 
kött från två av sina fingrar som då 
omvandlades till en olja att antän-
da 48 lyktor med framför Buddha!

Många buddhor blev det
1933 flyttade Yuet Kai till Hong Kong 
och fick många anhängare när han 
predikade Buddhismen som lära. 
1957 stod alla tempelbyggnaderna 
färdiga, men det skulle ta ytterliga-
re ca 10 år innan alla nära 13 000 
gyllene miniatyr-Buddhastatyer 
skulle stå färdiga på hyllorna inne 
i huvudbyggnaden av templet! 

Antalet figurer är alltså fler än vad 
namnet Ten Thousand Buddhas 
Monastery antyder. 10 000 är ett 
begrepp inom Kantonesiska språ-
ket som betyder ”väldigt många”.

Avbildad på 100-dollarsedeln
Yuet Kai dog 1965, 87 år gammal. 
Hans kropp balsamerades och 
finns bevarad, sittandes i lotusställ-
ning, täckt av bladguld och drape-
rad med tyg, i en glasbur framför 
huvudaltaret i tempelbyggnaden. 
Själva tempelområdet på 8 hek-
tar är anlagt i två nivåer utefter en 
sluttning. På den nedre terrassen 
av området står bland många an-
dra byggnader den nio våningar 
höga pagoden som 2001 blev vald 
att avbildas på Hongkongs 100-dol-
lars-sedel.

Köp din gravplats
Trappor leder upp till den andra 
terrassen och kantas av Budd-
ha-statyer i guld i naturlig storlek, 

alla med individuella uttryck och 
ställningar. Häruppe finns ock-
så ett Kolumbarium, i vilket man 
kan köpa in sig på en riktigt dyr 
begravningsplats. En guldinramad 
låda med en Buddha på framsidan 
för förvaring av askan. Jag slinker 
in i byggnaden. Mest för att få en 
stunds svalka. Det är luftkonditio-
nerat därinne, och det är skönt att 
komma undan Hongkongs fukti-
ga värme för en stund. Det spelas 
musik på mycket låg volym i rum-
met. Trots musiken råder en all-
deles speciell stillhet. Det är svårt 
att uppskatta, men det måste vara 
säkert flera hundra gravplatslådor 
som trängs längs väggarna i den  
lilla byggnaden.

Fantastisk utsikt
I östra änden av den övre terrassen 
står en stor vit staty framför ett vat-
tenfall. Nedanför finns en damm 
med koi – karpar och slöa vatten-
sköldpaddor. På bergsidan intill 
står Buddha-statyer i olika skep-
nader utplacerade, en smått bisarr 
syn på klipporna. Utsikten över Sha 
Tin är magnifik.
Vägen ut från tempelområdet (som 
egentligen är den officiella ingång-
en) går via 431 trappsteg och kan-
tas av statyer i naturlig storlek, s k 
Arhans, munkar som uppnått Nir-
vana men som valt att stanna för-
kroppsligade på jorden! Den ena 
figuren är inte den andra lik utan 
i stort sett samtliga har sitt unika 

uttryck. Några av statyerna står på 
djur. De skall symbolisera de mun-
karnas speciella egenskaper. Tex 
tigern står för styrka och sköldpad-
dan för klokhet. Det lär finnas 500 
Arhans-statyer på området!

Och en kaffe på IKEA
Det tar en stund att gå de 431 
trappstegen ner. Det finns mycket 
roliga detaljer och ansiktsuttryck 
att studera och förundras över hos 
de många gyllene munkarna som 
kantar vägen ner. Väl nere behövs 
en stunds reflektion över denna 
märkvärdiga plats. Vad kan passa 
bättre än att smita in på IKEA som 
ligger precis bredvid för en kaffetår!
Så nästa gång du ska till IKEA i Sha 
Tin för att shoppa Billybokhyllor, 
lägg då på några timmar för ett 
besök hos de mer än 10 000 Budd-
ha-figurerna! Det finns inget lik-
nande, jag lovar!

Text: Christina ”Cho” Nylund

Bild: Christina ”Cho” Nylund och Ingela Wiese

Artikelns författarinna på väg upp 
mot toppen

Kulturutflykt
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Edgeware bygger hårdvaru- och 
mjukvarusystem som gör det möjligt 
för programföretag, telekomopera-
törer, innehållsägare och kabelleve-
rantörer att leverera TV-innehåll över 
IP-nätverk. Med sin patenterade tek-
nik möjliggör Edgeware TV i stor ska-
la. Genom att erbjuda en unik inblick 
i tittarbeteenden kan man leverera TV 
med god tittarupplevelse.

Hongkong som hubb i regionen
För att stärka närvaron i Asien valde Ed-
geware att sätta upp en sälj- och sup-
portfunktion i Hongkong för att på så 
sätt komma närmare både nuvarande 
och potentiella kunder i APAC-området. 
Hongkong sågs som hubben i regionen 
och med sitt internationella affärsklimat 
såg man potentialen i marknaden. Ett na-
turligt steg för att ta sig in på marknaden 
var då att kontakta Business Sweden.

– ”Business Sweden var förstavalet att 
ta kontakt med när Edgeware bestämt sig 
för att etablera sig i Hongkong. Edgeware 
har använt våra tjänster tidigare när dom 
tagit sig in på nya marknader och samti-
digt varit väldigt nöjda med resultatet”, 
säger Christabel Yip, Accounting and Ad-
ministrative Officer på Business Sweden. 

”Kunde fokusera på kärnverksamheten”
De legala och praktiska delarna överläts 
till Business Sweden. Innan Edgeware 
etablerade sig i Hongkong använde de 
Business Swedens tjänster inom ramarna 
för Business Support Office, en samling 
tjänster som fokuserar på att företag i 
uppstartsskedet snabbt och kostnadsef-
fektivt ska komma på plats och börja be-
arbeta marknaden. Business Sweden as-
sisterade i bolagsbildning, visumansökan 
och kontorutrymme. Detta gav Edgeware 
fördelarna av att kunna få assistans av ad-
ministrationsteamet direkt på plats och 
således fokusera på sin kärnverksamhet 
från dag ett. 

Peter Löfling, Director APAC, berättar 
att en av anledningarna till att uppstarten 
i Hongkong gått så smidigt är att man från 
dag ett kunnat fokusera på kärnverksam-
heten. Vidare berättar Peter att han upp-

skattar att få dela kontor och de mjuka 
värdena som det medför, något som inte 
bör underskattas.

Snabb tillväxt
Edgeware har vuxit snabbt på bara ett år. 
Idag har man etablerat en stark närvaro 
i såväl Hongkong som i regionen, samti-
digt som man kontrakterat flertalet stora 
operatörer. Från att ha varit en anställd 
är man idag fyra personer som sitter i ett 
eget rum på Business Swedens kontor. 

– ”Vi ser ljust på framtiden. Vi har 
vuxit i snabb takt och ser fram emot att 
fortsätta denna positiva utveckling fram-
över”, avslutar Peter.

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

Business Sweden presenterar

Edgeware, ett svenskt innovativt företag

”

Därför äger SWEA!

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

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

SWEA (Swedish Women’s Educational Association)
SWEA är en global förening och har totalt ca 7.500 medlemmar. SWEA grundades i Los Angeles 1979 av  
Agneta Nilsson, som idag är 76 år och har trappat ner sitt operativa arbete sedan några år tillbaka.

Syftet med SWEA är främja svensk kultur och traditioner, erbjuda ett nätverk av kontakter och aktiviteter för 
svensktalande kvinnor utomlands. SWEA är en imponerande Sverigefrämjande organisation som stödjer olika 
projekt, ger utmärkelser och stipendier. Läs mer på www.swea.org

Vad erbjuder SWEA i Hongkong?
SWEA i Hongkong är en ung och föränderlig avdelning där en stor del av medlems-
basen byts ut med 2-3 års mellanrum allteftersom många medlemmar flyttar tillbaka 
hem till Sverige eller vidare någon annanstans i världen. SWEA i Hongkong har idag ca 
90 medlemmar. Ett årligt medlemskap kostar 500HKD/person. Avgiften är 250HKD för 
kvinnor under 25 år.
SWEAs aktiviteter finansieras av medlemsavgifter, lotteriförsäljning och donationer. 
Under förra året anordnades bland annat följande:
· regelbundna aktiviteter såsom hiking, mahjong och bokklubben
· aktiviteter som ost & vin, AW, välkomstmingel, fotokurs och silversmideskurs
· besök i konstnärsbyn Da Fen, utflykt till Big Buddha, guidad stadsrundtur ”Mitt-

Hongkong” samt besök på Hongkongbaletten och Generalkonsulatet.

Vi uppmärksammar stora svenska högtider och samarbetar med övriga svenska or-
ganisationer på plats i Hongkong. SWEAs aktiviteter drivs av de lokala medlemmarna 
och alla medlemmar är välkomna att bidra med förslag och att engagera sig.
Utöver vår fasta sida i Bulletinen finns SWEA på Facebook där inbjudningar till ak-
tiviteter och kommunikation mellan medlemmarna sker via våra Facebook-grupper; 
SWEA Hong Kong, SWEA hiking Hong Kong, Mahjonggruppen SWEA Hong Kong och 
SWEA Hong Kong Bokklubb.

”Jag saknar SWEA i Hongkong”

Det är sommar 2014, 
jag har bott i Hongkong 
i en månad, den mes-
ta tiden har jag varit 
helt ensam då mannen  
befunnit sig på tjänste-
resa. 

Nu är det slutet av 
augusti och jag är på 
väg till ett välkomst-
möte med SWEA. Jag är tveksam, tänker 
att jag kommer möta en samling blå- 
tonade damer. Var har jag fått den van-
föreställningen från? Åh så fel jag hade! 
Under min tid i Hongkong (1 ½ år) kom 
SWEA att betyda väldigt mycket för mig. 
Tryggheten att möta människor med er-
farenhet som kunde hjälpa mig till rätta 
i början, lyckan att lära känna öppna och 
positiva kvinnor med samma  intressen 
som jag har och binda vänskapsband 
som sedan håller trots kommande av-
stånd. Allt har ett slut så ock vårt fantas-
tiska Hongkong-äventyr. Nu bor vi redan i 
Österrike, i Munderfing, ett litet samhälle 
4 mil norr om Salzburg. Innan vi flyttade 
hit tog jag kontakt med SWEA och fick via 
huvudavdelningen i Wien namn och kon-
taktuppgifter till några Sweor som bor i 
närheten dit vi skulle flytta. Här i Öster-
rike är avstånden längre. Inte alls lika lätt 
att spontant möta en Swea på en fika.

Men precis som i Hongkong har jag 
fått en hel del hjälp på traven av en Swea 
som bor ca 2 mil från mig. Skillnaden från 
Hongkong är stor. Här finns inget livligt 
aktivitetsprogram med täta träffar. Det 
mesta händer i Wien och för mig är av-
ståndet dit minst 3 timmar med bil. Visst 
saknar jag alla fantastiska Sweor i Hong-
kong och alla roliga aktiviteter. 

Ingela Wiese

Vi är ett gäng som spelar mahjong på måndagar och välkomnar fler deltagare.
 Det behövs minst 3 och högst 4 spelare per spelbord och vi brukar vara allti-
från 3-12 deltagare på träffarna.

Det spelar ingen roll om du har spelat tidigare eller inte. Vi lär dig! Du 
väljer själv när du vill vara med, det finns inget krav på att du är med 
varje vecka. Alla speltillfällen meddelas och anmäls via FB-gruppen 
Mahjonggruppen SWEA Hong Kong

Vi startar hösten med två tillfällen speciellt med fokus på nybörjare; 
måndag 5 september och måndag 12 september. Vi brukar samlas hemma 

hos någon av oss kl 09.30 och spela i ett par timmar för att sedan äta gemensam lunch 
vid 13-tiden. Beroende på hur många vi blir så väljer vi plats efter antalet. Hör av dig 
till evabjarkeback@gmail.com  för att anmäla dig och få adress eller om du har några 
frågor.

Kära Bulletinenläsare,
 Jag har haft det unika tillfället att kom-
ma tillbaka till Hongkong efter många år 
och leda vårt kontor. Hongkong är alltid 
en utmaning men det är också en plats 
som ger stimulans och utvecklar oss alla, 
personligt och professionellt. Under 
mitt år i Hongkong har vi haft nya fö-
retag som etablerats, tre ministerbesök 
samt etablerat ”Smart Cities Platform 
in Hong Kong”. Det har verkligen varit 
otroligt  stimulerande! Jag går nu tillba-
ka till min tjänst på Business Sweden i 
Stockholm som Internationell Affärsut-
vecklare med fokus på Asien.
Jag efterträds av Van Hoang som varit 

vår mycket uppskat-
tade chef för kontoret 
i Shanghai.

 Anita Jonsson

Fakta Edgeware
Startår: 2006

Antal anställda: drygt 90 

Edgeware gör affärer i 60 länder med drygt 160 
olika kunder.

I Hongkong använder både PCCW och TVB  
Edgeware till IPTV och WebTV. 

Peter Löfling leder Hongkongkontoret som består av Henry Choi, Alfred Mak och  
Matthew Ho.

Mahjong på måndagar  
– två nybörjartillfällen!

Foto: O
skar  K

rutm
eijer
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SVENSKA KONSULATET

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

SVENSKA KYRKAN

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

Bor du stadigvarande eller planerar du resa till Hongkong? Anmäl dig i så fall gärna till  
konsulatets ”svensklista”. Då kan konsulatet nå dig t ex vid en allvarlig krissituation.  
Anmälan finns nu snabbt och enkelt på nätet.@

Generalkonsulatets vice-konsul, Gunilla 
Rödström lämnar konsulatet efter 4 år 
och Hongkong efter 28 år. Gunilla flyttar 
hem till Sverige och till Stockholm för att 
tillträda som Enhetsassistent vid Utrikes-
departementets Asienenhet i slutet av 
augusti. Vi medarbetare på generalkon-
sulatet kommer att sakna henne otroligt 
mycket men vi är samtidigt oerhört glada 
för att hon fått en tjänst vid UD och att 
hon på så sätt stannar kvar i vår organi-
sation. 
 
Många av er känner Gunilla och nästan 
alla av er har träffat henne vid era besök 
vid Generalkonsulatet. Gunilla började 
hos oss på konsulatet 2012. Hon säger 
själv att hon trivdes som fisken i vattnet 
redan från första arbetsdagen. Gunilla 
har, sedan hon började på konsulatet, re-
gistrerat ca 150 nya svenska bebisar födda 
i Hongkong, hon har handlagt flera tusen 
svenska passansökningar, namnändring-
ar, medborgarskapsfrågor och hanterat 
allsköns konsulära frågor under sina år 
vid konsulatet. Hon säger själv att det ro-
ligaste har varit att hon har haft så många 

olika och varierande arbetsuppgifter och 
att främja Sverige tillsammans med Team 
Sweden i Hongkong (Business Sweden 
och SwedCham) har varit särskilt givan-
de. Gunillas långa erfarenhet av att leva 
och arbeta i Hongkong har varit ovärder-
lig för oss och vårt arbete i Hongkong.
 
Gunilla är född och uppvuxen på Smögen 
i Sverige. Hur kom det sig att hon ham-
nade i Hongkong? Gunilla kom till Hong-
kong för första gången år 1988 för en tu-
ristresa som skulle vara i fem dagar men 
hon stannade alltså i 28 år. Hon gifte sig 
och bildade familj i Hongkong och levde 
nära den lokala kulturen och dess lokala 
traditioner.  Gunilla började jobba på SAS 
ute på flygplatsen Kai Tak 1992. Totalt ar-
betade hon sju år på Kai Tak och Check 
Lap Kok. Hon har även arbetat som före-
tagssäljare och med marknadsföring. Gu-
nilla har alltid varit engagerad i de skan-
dinaviska handelskamrarna i Hongkong. 
Extra kuriosa är att hon brukade arrang-
era golftävlingar, hikingturer och guidade 
turer här i Hongkong. 

Gunilla säger att Hongkong är hennes 
hem och att hon alltid kommer att kom-
ma tillbaka hit. Hon har en vuxen dotter 
i Hongkong och hon kommer sakna sin 
familj här och även Hongkongs vackra 
natur. Gunilla är sportig och älskar natu-
ren, hiking, fågel- och ormskådning och 
att påta i sin trädgård.  Hon gillar att trä-
na och hon snorklar när hon kan. Just det 
senare kan det bli lite mindre av i Stock-
holms skärgård. Vi är dock säkra på att 
hon kommer att trivas i Stockholm.
 
Gunilla ser mycket fram emot sitt nya 
äventyr att flytta till Sverige och lära 
känna Sverige och sitt nya jobb på UD, 
ett jobb som kommer resultera i att hon 
med största säkerhet kommer att dyka 
upp som utsänd diplomat vid någon av 
våra svenska ambassader eller general-
konsulat här i Asien i framtiden. Vi önskar 
Gunilla stort lycka till och vi kommer att 
hålla kontakten, var så säkra.  

Vi säger inte adjö utan vi säger - tills vi ses 
igen…….. zai jian! 

Hälsningar
Medarbetarna vid Generalkonsulatet i 
Hongkong

En turistresa på 5 dagar blev 28 år

Något av det som händer i Svenska kyrkan
Start onsdagen den 7 september (för övriga datum under hösten, se vår hemsida)

Andrum kl.12.00 – 12.20  En enkel mässa mitt i veckan, i St Peter’s Church, Mariners’ 
Club. Från kl.11.00 finns det möjlighet för den som vill att träffas över en kopp kaffe eller 
te på kyrkans expedition mittemot St Peter’s Church. 

Söndagen den 11 september kl.14.00
Gudstjänst för små och stora i St Peter’s Church, efter gudstjänsten blir det nybakade 
kanelbullar till kyrkfikat.

Söndagen den 23 oktober kl.14.00
Ljusgudstjänst i St Peter’s Church – i gudstjänsten tänder vi ljus för vänner och släktingar 
som vi saknar och längtar efter.

Svenska kyrkan i Hongkong

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

Enskilt samtal
Som utlandssvensk har man ibland behov av att 
få tala om livets olika prövningar på sitt eget 
språk, det kan gälla både i stort och ”smått”. 

Som präst har jag absolut tystnadsplikt vid bikt 
eller själavårdande samtal.

Kontakt: anders.j.johansson@svenskakyrkan.se

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

Vi finns på Mariners’ Club, Middle Road 11, 
TST. Huset ägs av Anglican Seafarer’s Mis-
sion som arbetar med sjöfarare från värl-
dens alla hörn.

I den elva våningar höga byggnaden 
finns hotell, restaurang, swimmingpool och 
bowlingbanor. På andra våningen i denna 
byggnad ligger också svenska kyrkans kon-
tor och St Peter’s Church där vi firar regel-
bundna gudstjänster. 

Man hittar lättast hit genom att ta tun-
nelbanan till Tsim Sha Tsui East och gå ut 
vid exit K. Då har man den knallblå byggna-
den precis till höger om sig. 

Varmt välkomna att besöka oss!

My Story - berättarkväll i Hongkong

Välkommen till ett spännande möte med Ulf Ohrling.
Svensk advokat och ordförande i handelskammaren 
med mångårig erfarenhet av Hongkong och Kina.

TID:  Onsdagen den 28/9 kl.19.00
PLATS:  Mariners’ Club (vån.3), 11 Middle Rd, TST.
ANMÄLAN:  Senast den 21/9 till  
 anders.j.johansson@svenskakyrkan.se

Dags att anmäla sig till konfirmation
Konfirmandtiden är en unik möjlighet att 
tillsammans med andra ungdomar få tid 
att samtala och fundera över viktiga saker 
i livet. Tid att upptäcka mer av vad kristen 
tro är och betyder.  Vi träffas ca en gång i 
månaden. Konfirmation våren 2017. Start 
i oktober 2016.
För mer information och anmälan, kontak-
ta anders.j.johansson@svenskakyrkan.se

Under 28 år i Asien hinner man med 
en hel del utanför jobbet.

Vill du vara med och sjunga 
i luciatåget!

Den 10 december kommer det att vara en festlig 
advents- och luciahögtid i den vackra kyrkan St 
John’s Cathedral. Vi söker dig som tycker om att 
sjunga och vill vara med i luciatåget. Övningar-
na startar i oktober 2016. För mer information 
och anmälan hör av dig till anders.j.johansson@
svenskakyrkan.se
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SVENSKA SKOLAN

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

Svenska skolan Hongkong

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

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

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

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

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

Kontakt: David Fältström 
davelivinginchina@outlook.com

 

Hård hemlängtan?
Ibland längtar man efter smakerna från Sverige. 
En knäckebrödmacka med prästost, bragokex till kaffet eller 
mariekex med räkost. Sverigeshoppen har ett stort utbud av 
svenska varor, stora som 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 & helgdag stängt

SVENSKA HANDELSKAMMAREN

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.hkSIZE - 210 x 285 mm  COLOR - Dark blue / CMYK: C93, M73, Y0, K46 / RGB: R10, G37, B137 / HEX: 0a2589 
    Black / CMYK: C0, M0, Y0, K100 / RGB: R0, G0, B0 / HEX: 000000 

invitiation to the  SWEDISH CHAMBER OF COMMERCE IN HONG KONG'S GALA DINNER
celebrating the chamber's  30TH ANNIVERSARY

taking place on  SATURDAY 19 NOVEMBER  at  STUDIO CITY MACAU
dresscode  BLACK TIE  inspired by the  007 CHRONICLES  

for ticket reservation please visit  WWW.SWEDCHAM.COM.HK
all rights reserved SWEDCHAM HK  
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Skolavslutningen i juni
I juni hade vi fina skolavslutningar 
på båda våra skolor med traditions-
enliga sommarsånger, diplomutdel-
ning och tårta. Nytt för i år var tips-
promenad som ordnades på båda 
ställena. Det blev ett uppskattat till-
skott för både elever och föräldrar. 
Dessutom ordnades ett bokbyte så att 
varje elev fick med sig en nygammal 
bok på svenska inför sommaren.

AKTUELLT
Höstterminen började den 30 augusti i 
Discovery Bay respektive den 1 septem-
ber på Hongkong-ön. Än är det inte för 

sent att anmäla sig! Anmälan och betal-
ning görs enkelt online via denna länk:
http://svenskaskolan.hk/anmalan/an-
malan-och-betalning/

ALLMÄNT:
Svenska skolan i Hongkong erbjuder 
kompletterande undervisning i svenska 
för barn från 6–12 år, två lektionstimmar 
i veckan. Har du barn som talar svenska 
som vill fortsätta att utvecklas i svens-
ka språket samt fira svenska traditioner, 
hör av dig till svenskaskolanhongkong@
hotmail.com eller anmäl ditt barn direkt 
på svenskaskolan.hk. Välkommen!
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SKYLTEN

Skylt fotograferad på ett svenskt bankkontor. 
Hoppas du fick bättre service under sommaren om 
du var hemma en sväng.

Har du någon bild av en skum, rolig, knasig 
eller mysko skylt i kameran. Skicka in den till 
bulletinenhk@gmail.com

Redan nu sugen på nästa 
nummer av Bulletinen? 
Håll ut, den kommer ut i 

början av november. 

Kånken - alltid 
lika inne
Som de flesta vet 
är kånken omåttligt 
poppis i Hongkong. 
Är du sugen på en 
egen, finns i massor 
av färger och numera 
även i ECO-style. Ta 
en titt i Fjällrävens 
butik i SOGO.

Nytt sällskap på IKEA
I oktober kommer IKEA lansera kollektionen 
”Sällskap”. Kollektionen består av både 
gedigna möbler och läckra husgeråd. Inspi-
rationen har hämtats från svenskt 1800- och 
1900-talskonsthantverk och beskrivs som 
”traditionell på ett modernt sätt”. Skynda 
att fynda! Kollektionen finns bara till försälj-
ning under 6 veckor.  
Läs mer på www.ikea.com.hk

Illustrerad Harry Potter
En ny mer lättläst och rikt illustrerad 
version av andra boken av Harry Potter, 
Harry Potter och hemligheternas kammare, 
släpps i oktober. Samtliga böcker ur Harry 
Potterserien kommer att ges ut i denna nya 
version med en bok per år. Den första bok-
en, Harry Potter och den vises sten, finns 
redan. Läs mer på www.pottermore.com

Vackert Hongkong-paraply
Detta fantastiska och färglada Hongkong- 
illustrerade paraply kan köpas på Bookazine 
för ca 200 HKD. En perfekt present att ta med 
sig hem till Sverige.

Nytt armband till 
din Apple Watch?
Är du lite trött på 
plastarmbandet till 
din AppleWatch. Då 
finns prisvärt läde-
rarmband att köpa. 
Tre varianter i en. 
Finns på Computer 
Center i Wan Chai.

Lyxiga chopsticks
På butiken Stockholm hittar du dessa 
lyxiga och purfärska 18k chopsticks från 
Skultuna. Dessa är i limited edition och 
kommer som svarta eller vita.

Priset är 1298 HKD per par, just nu på 
kampanj; Buy 1, get 1 Free. Dvs köp ett 
paket med chopsticks och få det andra 
på köpet.

I blickfånget

S
h

op
p

in
g Evenemang

Köpmannen i Venedig
Mellan den 7–11 september sätts Shakespears 
klassiska drama, Köpmannen i Venedig, upp på 
Lyric Theatre, HKAPA i Wan Chai. I rollen som 
Shylock ses Jonathan Pryce (från Game of Thro-
nes). Biljetter köpes på www.hkticketing.com

Florence Foster Jenkins
Filmen om den falsksjungande miljonären 
Florence Foster Jenkins går upp på biograferna 
den 8 sep. I rollerna ses bl a Meryl Streep, Hugh 
Grant.

Queen + Adam Lambert
Den 28 Sep uppträder Queen med American 
Idolsångaren Adam Lambert på  
AsiaWorld Expo, Lantau Island. Biljetter köpes 
på www.hkticketing.com

 

Litteraturfestival
Hong Kong International Literary Festival 
(HKILF) grundades 2001 och är ett årligt eve-
nemang under 10 dagar. I år är det 16:e året i 
rad som etablerade och nya författare från hela 
världen presenteras i ett program som omfattar 
intervjuer, litterära luncher och middagar, 
workshops, paneldebatter, boksigneringar, 
uppläsningar och skolförläsningar. Festivalen 
förenar författare och läsare i alla åldrar för att 
främja den litterära konsten och engagemang-
et för litteratur i Hong Kong.

När: Evenemangen pågår hela dagarna under 
helgerna medan de under veckodagarna främst 
föregår på kvällstid. (10-22)

Var: Festivalen arrangeras på flera olika platser, 
bl.a The University of Hong Kong, The Fringe 
Club, KEE Club, Hong Kong Visual Art Center, 
Growhouse och Kennedy Town Community 
Complex.

Biljetter och info: www.festival.org/hk 
www.facebook.com/HKILF

Hälsosamt te
Sverigeshoppen har 
tagit in en hel serie 
te från Min systers 
tehus. Finns i en 
hel drös smaker, är 
hälsosamt och utan 
tillsatser.

Visste du att…
 
en boulevard i centrala Macau, inte långt från Lisboa Casino och hotell är uppkallad 
efter en svensk man, Avenida Sir Anders Ljungstedt?
 
Varför då, kan man undra?
Anders Ljungstedt föddes i en fattig familj i Linköping 1759, men lyckades ändå få  
en bra utbildning. Han var tolkhjälp till Gustav IV Adolf under hans friarresa till Ryss-
land. Anders var superkargör på svenska ostindiska kompaniet.
Dessutom var Anders Sveriges förste generalkonsul i Kina. 
I nästa nummer av Bulletinen kan du läsa mer om denne mans spännande liv…
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