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Långweekend: Ubud på Bali

Ta sig diT

Direktflyg till Denpasar tar 5 timmar. 
Taxiresan till Ubud tar ca 45 min och 
kostar från 250.000 Rupiah (150 HKD).

BäsTa Tiden aTT åka

Trots varma temperaturer året runt på 
Bali så råder det två distinkta årstider, 
regn- och torrsäsong. Den senare är att 
föredra och inleds i maj och sträcker sig 
fram till oktober.

desTinaTionens BeTyg

4 av 5 grundat på att din kropp och knopp 
garanterat kommer tacka dig men du får 
trängas lite.

Överraskning

Vänligheten och öppenheten! Ma-
joriteten av de människor jag mötte 
satte ett avtryck hos mig, några som 
log - varje dag, några som gav mig en 
hjälpande hand och några som delade 
med sig av delar ur deras liv, som fick 
mig att bejaka delar ur mitt. Främling-
ar berättar och lyssnar medvetet och 
snålar inte på goda råd och rekom-
mendationer. Man känner sig varmt 
välkommen i Ubud!

Bra aTT veTa

Man tar sig bäst och lättast fram på 
scooter. Bensin säljs tappat på flaskor i 
närbutikerna men du kommer betydligt 
billigare undan på en bensinstation. Vill 
du ta taxi inom Ubud skall inte priset 
överstiga 50.000 Rupiah (30 HKD).

5 saker du inTe får missa

- Promenera bland risfälten, ämnar 
sig som bäst i soluppgång/-nedgång.

- Prova på yoga och meditation, i ett 
av världens mest kända hälsomekka 
så är du i goda händer även som 
nybörjare.

- Besöka de flera hundra aporna i Sa-
cred Monkey Forest. Passa dock på 
lösa tillhörigheter då några av dem 
är eminenta tjuvar.

- Campuhan Ridgewalk – en välbesökt 
vandringsled i Ubuds vackra natur 
där du också möter många av Ubuds 
alla konstnärer.

- Se den traditionella balinesiska dans-
uppvisningen Kecak i Padang Tegal 
Kaja Ubud.

äTa

Prova gärna de traditionella rätterna 
Nasi Goreng och Nasi Campur, bäst in-
tagna på en lokal warung (restaurant). 
Ett festligt inslag i det balinesiska kö-
ket är även Babi Gulding (helgrillad 
gris). Restaurangerna som erbjuder 
hälsokost med ekologiska, närprodu-
cerade råvaror är många - unna dig, 
så mycket du vill, av allt, men främst 
rekommenderar jag ett besök på Loca-
vore, som har gjort sig väl förtjänt av 
sin placering bland de 50 bästa restau-
rangerna i Asien.

Bo

Vi hyrde privat och eftersom Ubud 
ligger mitt på Bali så kan det vara bra 
att ha pool i åtanke när man ska välja 
boende. Dock har redan de flesta villa- 
ägarna i området gjort sig den efter-
tanken – de flesta hyr också ut sina 
ställen i traditionell balinesisk stil till 
runt 1000 HKD per natt på airbnb.
com. Bo gärna utanför stadskärnan, 
det är lätt att ta sig in dit och oslagbart 
att vakna upp med utsikt över risfälten  

Besvikelse

Ubud är Balis kulturella centrum och 
människor har vallfärdat hit i olika av-
seende i årtionden - något som tyvärr 
erfars inne i stadkärnan. Trafiken av 
människor och fordon skapar lätt ett 
smärre kaos, en kväll kan det dock vara 
trevligt att vandra runt bland de små 
butikerna och barerna, men resteran-
de tid spenderas bäst i utkanterna.

Asiens hälsomekka nummer ett finner vi på Ba-
lis mittpunkt. Linn Larsson recenserar bergsbyn 
Ubud - dit människor från hela världen vallfär-
dat i årtionden för rekreation och motion

B B B B B

Både 2017 och tuppens år har redan 
inletts när första Bulletinen för året 
landar i era brevlådor. Jag hoppas att 
ni, liksom jag, har haft en underbar 
jul- och nyårsledighet med mycket 
god mat, dryck och härligt umgänge. 
I det här numret fokuserar vi på trä-
ning och hälsa eftersom det brukar 
vara ett återkommande tema bland 
många nyårslöften som avläggs. 
Själv lovade jag också mig själv att 
börja leva sundare men det blev inte 
mycket mer än några längre prome-
nader Down Under under årets för-
sta veckor.

I detta nummer kan du som 
vanligt läsa om vad Generalkonsu-
latet, Handelskammaren, Business 
Sweden, SWEA, Svenska kyrkan och 
Svenska skolan har på gång. 

I profilen presenterar vi ytterli-
gare exempel på beundransvärda 
svenskar som gör skillnad i Hong-
kong. Den här gången är det några 
tjejer som arbetar på PathFinders, 
en ideell organisation som hjälper 
helpers som hamnat i svårigheter i 
och med graviditet och som därmed 
hamnar utanför de sociala skydds-
näten.

Måns inte bara tipsar om goda 
hälsosallader utan ger oss även lite 
spännande salladshistorik. Linn gui-
dar oss om yoga och välbefinnande. 
Ubud på Bali känns väl också som 
själva epicentrum för välbefinnan-
de och behaglighet på jorden. Dess- 
utom får vi följa med på ett mara-

tonäventyr i Nepal dit Tina Täck, 
SWEAs ordförande, rest och sprung-
it ett antal hela och halva maraton i 
hänförande vacker natur.

Svenskar är ju i allmänhet väldigt 
sportiga av sig och många av dessa 
sportiga svenskar finns här mitt 
ibland oss. Bulletinen tipsar om ett 
antal olika aktiviteter som du kan 
anmäla dig om du gillar handboll, 
triathlon, klättring, yoga, PT-träning 
eller innebandy. Som pricken över 
i har Helén letat upp en massa bra 
shoppingtips relaterade till träning 
och hälsa. Nu är det dags att leva upp 
till nyårslöftet!

Mycket läsnöje!
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om Bulletinen
Sedan starten 1981 fungerar Bulletinen som forum för aktivi-
teter och händelser i svenskkolonin. Bulletinen drivs helt ide-
ellt, utkommer med 6 nummer per år, och distribueras gratis 
till de som anmält sig på Bulletinens hemsida. Adressänd-
ringar anmäls direkt till Bulletinen (via bulletinenhk@gmail.
com). Vill du bidra med textmaterial eller bilder från olika 

evenemang får du gärna höra av dig till någon i redaktionen. 
Material ska vara redaktionen tillhanda senast den 15:e varje  
månad. Skrivet material ska helst vara oformaterade Worddoku-
ment. Skicka gärna med bilder. Bulletinen  sponsras av Svens-
ka generalkonsulatet, 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 svenskta-
lande i Hongkong, Macau och södra Kina 
som är av intresse för svenskkolonin är 
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Hör av dig till: bulletinenhk@gmail.com

 Foto: Tara J Smyth

www.bulletinenhongkong.com
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I Hongkong finns drygt 320.000 helpers*) som arbetar i privata hem och 
huvuddelen av dem kommer från Filippinerna och Indonesien. Det finns 
regleringar som styr arbetsvillkoren för helpers vilket förstås är bra men 
ibland hamnar helpers, av olika skäl, i svåra situationer. Till exempel om 
en helper blir gravid och därmed blir felaktigt uppsagd av sin arbetsgiva-
re. Då finns PathFinders som erbjuder hjälp och rådgivning. 

Vi ses på ett café i SoHo mellan da-
gens möten. Det är lätt att hitta de 
två blonda, svenska tjejerna bland 
caféborden. De fullkomligt strå-
lar energi och engagemang, lika 
men ändå olika. Som ett radarpar 
kompletterar de varandra, fyller i 
och utvecklar varandras mening-
ar och resonemang. Hanna som 

kom till Hongkong för tre år sedan 
med sin man, har varit aktiv inom 
PathFinders sedan januari 2014. 
Hon började som volontär, med 
sin bakgrund som sjuksköterska 
och barnmorska. Sedan dess har 
hon varit med och bidragit till or-
ganisationens tillväxt och är idag 
ansvarig och drivande inom ett av 

PathFinders åtta program, Access 
to Healthcare. Lisa kom också till 
Hongkong för tre år sedan som 
medföljande och har sedan dess 
hunnit vara föräldraledig och byg-
ga på sin sjuksköterskeutbildning 
med en master inom Public Health 
på HKU. I juni 2016 fick hon en 
tjänst på PathFinders efter att ha 
varit volontär och gjort praktik där. 
Lisa har även tidigare erfarenhet av 
volontärarbete i Mumbai, Indien.

Health Centre
PathFinders har ett enskilt rum på 
kontoret som fungerar som mot-
tagningsklinik (Health Centre). 
På måndagar tar de emot gravida 
helpers och gör vanliga rutinkon-
troller: blodsockerprov, ger ut järn-
tabletter och vitaminer, lyssnar på 
hjärtljud med mera. På onsdagar 
är det mottagning för helpers med 
nyfödda barn. Kvinnorna i det här 
skedet behöver framför allt någon 
att prata med, få stöd, råd kring hy-
gien, allmän bebisvård.
PathFinders har ett större samar-
bete på gång med det erkända pri-
vatsjukhuset Matilda International 
Hospital som kommer att hjälpa 
till med blodprovstagning och ul-
traljudsundersökningar (dock inte 
förlossningshjälp) och på så sätt 
bidra genom att erbjuda utsatta 
kvinnor en extra hjälp.

Hembesök efter två veckor
Två veckor efter förlossningen er-
bjuder PathFinders ett hembesök. 
Då kommer två personer (barn-
morska/sjuksköterska och en so-
cialarbetare) hem till kvinnan och 
hennes barn. Hembesöket syftar 
till att diskutera hur de mår, hur 

förlossningen har gått, ge allmän 
rådgivning om barnsäkerhet, be-
bisvård, fånga upp om det finns 
behov av att ta kontakt med läkare 
och diskutera amning osv. Skulle 
en kvinna fortfarande vara anställd 
som helper måste hon legalt sett 
fortsätta att bo hos sin arbetsgivare 
under föräldraledigheten (10 veck-
or).

Utbildning
Utbildningsinsatser behövs lö-
pande under hela kontakten. Vis-
sa kvinnor kommer från en kultur 
där man ibland föder hemma och 
inte har tillgång till någon sjukvård. 
Det krävs därför ibland ett långt 
samarbete för att kvinnorna ska 
våga lyssna på och lita på råd från 
PathFinders. Tolkar finns med vid 
utbildningstillfällen men för det 
mesta går det bra med engelska el-
ler kroppsspråket och korta, enkla 
fraser. 

Family planning 
På PathFinders behöver man också 
prata om preventivmedel för att fö-
rebygga inför framtiden. Detta sker 
i flera forum - hembesök, innan de 
föder barn och på utbildningsträf-
far. Kunskapsnivån är varierande. 
De som har ISS**) får gratis preven-

tivmedel från Family Planning As-
sociation som drivs av den statliga 
sjukvården. De som inte har rätt till 
sjukvård erbjuds gratis spiral, en 
första progesteroninjektion eller 
3-mån p-piller av PathFinders. Det 
är viktigt att poängtera kvinnans 
rätt till sin egen kropp, något som 
kan kännas som en självklarhet för 
oss västerlänningar.

Abort
Abortmöjligheten utnyttjas ibland, 
normalt sett kostar en abort ca 
4,000 HKD.

Adoption
Adoption görs i vissa fall och i sam-
arbete med Mother’s Choice. Var-
ken abort eller adoption är enkla 
lösningar och oftast dramatiska 
rent mentalt sett. 

Hanna och Lisa hjälper utsatta helpers

P r o f i l e n P r o f i l e n

Hanna Emanuelsson (t.v) och Lisa Ringnér-Näckter (t.h) på PathFinders kontor..

*) Källa: South China Morning Post

**) International Social Service (ISS) är en 
internationell NGO som grundades 1924. 
Organisationen hjälper familjer som utsatts för 
stora svårigheter pga migration, konflikter och 
krig. ISS är opolitisk och neutral beträffande 
religion, ras och nationalitet. Nätverket finns 
i 120 länder och generalsekretariatet ligger i 
Geneve, Schweiz.

Text: Amilia Liverstrand och Ingrid Reinli Bild: Ingrid Reinli och PathFinders

Lisa Ringnér- 
Näckter

Familj: Man och 
två barn, 3 år och 
1 år.

Bakgrund: Född 
och uppvuxen 
i Östersund. 
Flyttade till 
Hongkong 2013 
som medföljande 
och var då föräld-
raledig. Utbildad 
sjuksköterska. 
Master i Public 
Health på HKU. 
Tidigare även 
bott i London 
och jobbat som 
sjuksköterska.

FAKTA

Hanna  
Emanuelsson

Familj: Man 
och en nyfödd 
bebisflicka. 

Bakgrund: Född 
och uppvuxen 
i Kungälv. Sjuk-
sköterska och 
barnmorska, bod-
de i Norge innan 
hon flyttade till 
Hongkong som 
medföljande i 
september 2013. 

FAKTA
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Vad gör du som volontär? 
Jag hjälper till två halvdagar i veck-
an. Jag kollar vikt, blodtryck, urin 
osv. samt gör en första överblick 
inför kvinnans besök hos barnmor-
skan. Jag gör hembesök hos nyför-
lösta kvinnor och följer med dem 
till läkare och/eller sjukhus. Jag ska 

även börja ansvara för hälsa och 
miljö på vårt Shelter.

Varför engagerade du dig? 
Jag träffade Hanna och insåg att 
här fanns något som verkligen pas-
sade mig. Jag har tidigare jobbat 
som sjuksköterska i Jakarta och 
många av PathFinders klienter är 
från Indonesien. Jag kan dels arbe-
ta med det jag älskar på volontär 
basis, samt använda mina kunska-
per i Bhasa Indonesia och samti-
digt stödja dessa kvinnor och deras 
bebisar.

Vad är lättast respektive svårast i 
ditt jobb? 
Lättast är alla dessa möten och 
glädjen som trots allt finns under 
de oftast svåra omständigheter 
kvinnorna lever i. Svårast i job-
bet är där kvinnorna råkat riktigt 
illa ut. Man vänjer sig aldrig och 

upphör inte förvånas över hur vi 
människor kan behandla varandra. 

Vilka förändringar för dessa kvin-
nor och barn skulle du helst vilja 
se här i Hongkong? 
Tvåveckorsregeln är en bra start. 
Tänk dig själv att stå ensam i ett 
främmande land, gravid, antagli-
gen inga pengar, inga rättigheter 
och dessutom anses vara kriminell 
två veckor efter att din anställning 
tagit slut. Regeln ger inte dessa 
kvinnor en chans att ordna upp 
sina liv utan skapar istället en 
snabbt nedgående spiral där de 
är som mest utlämnade. Jag tyck-
er även att ökad information och 
förebyggande sexualundervisning 
behövs. Då skulle många oönskade 
graviditeter kunna undvikas och 
därmed många av dessa kvinnors 
liv få en helt annan riktning.

Mer om PathFinders

Vad händer när  
utsatta helpers  
tar kontakt med 
PathFinders?

• En arbetsgivare har enligt lag 
inte rätt att säga upp sin helper 
bara för att hon blivit med barn. 
Det finns misstankar om att gra-
vida helpers ibland blir uppsag-
da ändå men då är anledningen 
ofta stöld eller annan förseelse, 
som kan vara fiktiv men svår att 
bevisa om t ex försvunna pengar 
hittats i helperns rum.

• Helpers har enligt Hongkongs lag 
rätt till 10 veckors mammaledig-
het med 80% betalt under den 
tiden.

• Många gånger behöver familjen 
där en helper arbetar fortsatt 
hjälp och behöver således hitta 
en ersättare under sin ordinarie 
helpers graviditet.  Samtidigt be-

höver den nya helpern oftast nå-
gonstans att bo så man behöver 
därför hitta en ”live-out-lösning” 
för den gravida, om hon väljer att 
föda i Hongkong. I annat fall kan 
helpern få åka hem och föda sitt 
barn för att sedan komma tillba-
ka när hon är redo att börja arbe-
ta igen.

• På PathFinders anser man att en 
arbetsgivare bör ha en öppen di-
alog med sin helper och föreslår  
t ex: 

- Prata om relationer och preven-
tivmedel, lämna PathFinders 
informationsbroschyr till din 
helper.

- Erbjud att betala för preventiv-
medel.

Detta bör du känna  
till som arbetsgivare

P r o f i l e nP r o f i l e n

Anna jobbar som volontär

Sedan starten har 4,000 kvinnor 
och barn fått hjälp av PathFinders 
med skydd, rådgivning, tak över 
huvudet, mat, tillgång till hälso-
vård, utbildning för kvinnorna 
samt juridiskt hjälp.

Organisationen har idag 17 
anställda på ett litet kontor i en 
oansenlig byggnad i närheten av 
Prince Edward i Kowloon. Path-
Finders är en sk NGO (Non-Profit 
Governmental Organization) och 
man samarbetar med flera andra 
organisationer både privata och 
publika. PathFinders tjänster åter-
finns inom 8 olika områden:

Access to Justice - hanterar juridis-
ka frågor.  

Mother and Child Protection - sju 
socialarbetare fungerar som per-
sonliga kontaktpersoner och hjäl-
per kvinnorna med visumansökan 
och kontakt med immigrations-
myndigheten. 

PathFinders’ Shelter – det finns 
fem platser i en lägenhet i Kennedy 
Town där kvinnor och barn kan få 
bo under en begränsad tid.

Community Outreach - anordnar 
informationsträffar och workshops 
om arbetsgivares skyldigheter, 
kvinnornas egna rättigheter och 
ansvar m.m.

Community Education - Varje 
måndag och onsdag erbjuds ut-
bildning i exempelvis amning, 
föräldravård, preventivmedel, gra-
viditet, förlossning, kvinnohälsa, 
spädbarnsmassage med mera. Det 
fungerar som ett öppet hus och det 
blir ofta fullsatt med 20–25 stycken 
deltagare per gång.

Home Country Integration - de 
kvinnor som vill åka hem får prak-
tisk hjälp och kontakt med andra 
välgörenhetsorganisationer i hem-
landet för att komma på fötter igen.

Access to Healthcare –  erbjuder 
hälsoundersökningar och rådgiv-
ning.

**) när en helper stannat kvar i Hongkong 
efter att visumtiden gått ut och befinner sig 
illegalt här

PathFinders resa började 2007 när Kylie Uebergang och Melissa 
Mowbray-d’Arbela engagerade sig i fyra barn, födda av overstaying 
helpers **) i Hongkong. De fyra barnen var papperslösa och oskyd-
dade, utan någon hjälp att räkna med från samhället.  PathFinders 
bygger på målsättningen att hjälpa dessa barn och deras mödrar 
med medicinskt stöd, skydd och identitetshandlingar.

Anna Ödman, 
sjuksköterska 
och volontär på 
PathFinders

Familj: Thomas 
Ekberg och två 
söner, Alexander 
och Sebastian

Bor: Repulse Bay

Arbetar: Volontär 
sjuksköterska på 
PathFinders

FAKTA

Fakta så Här kan du HJälPa Till

Du kan stödja PathFinders arbete på olika sätt; med tid, tillbehör 
eller pengar.

På PathFinders hemsida finns information som regelbundet uppda-
teras om vilken typ av hjälp som man är mest i behov av från tid till 
annan. Det skiljer sig beroende på säsong eller vad som efterfrågas 
för tillfället. 

Generellt sett är paraplyvagnar och bärselar ständigt efterfrågade 
tillbehör.

www.pathfinders.org.hk

Först konstateras vilken visumstatus de har. Ofta 
är kvinnans situation unik och kontaktpersonen 
får göra en bedömning från fall till fall. 

Har kvinnan pass och visum? Har kvinnan 
boende och inkomst? Hur är kvinnans hälsa? Vil-
ken graviditetsvecka är hon i? Vad vill hon själv 
göra, föda sitt barn i Hongkong eller i hemlandet, 
göra abort, kan hon tänka sig adoption? Om en 
helper blivit avskedad måste hon antingen hitta 
ett nytt jobb inom 2 veckor eller lämna Hong-
kong, två svåra alternativ som kan te sig som 
omöjliga i den gravida kvinnans situation. Om 
kvinnan inte hittar något nytt jobb inom 2 veckor 
och ändå väljer att stanna kvar i Hongkong så blir 
hon en ”overstayer” dvs hon är kvar på olagliga 
grunder. 

PathFinders tar sig an de helpers som står 
utanför det normala regelverket och är därmed 
utan rätt till sjukvård.

Utländska barn som föds i Hongkong får inte 
automatiskt medborgarskap här utan föräldrar-
nas eller en förälders medborgarskap. Helpers 
kan i allmänhet inte få permanent uppehållstill-
stånd i Hongkong. Ibland finns ingen identifie-
rad far som erkänt faderskap till barn som föds. 
Vilket medborgarskap barn till helpers får kan 
ibland ta tid att lösa. En helpers blivande barn 
får oftast civilstatus efter den förälder som har 
”bäst visumstatus”. Samtidigt som ”overstayers” 
står utan sjukvårdsrättigheter så har inte helpers 
med aktuell visumstatus alltid klart för sig vilka 
rättigheter de har som innehavare av Hongkong 
ID-kort, de känner t ex inte till vilken sjukvård de 
är berättigade till.
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Börja med yoga i Hongkong! Svenskar som håller oss igång

I Hongkong finns det ett näst intill 
oändligt utbud av ställen att träna 
yoga. Vi ger dig tipsen som hjälper 
dig på vägen att hitta fram till just 
det som passar dig. Låt 2017 bli ditt 
yogaår!

Förväntningar och förberedelser
Innan du medverkar på ditt för-
sta yogapass kan det vara en god 
idé att fundera över dina förvänt-
ningar. Vad vill du ha ut av att trä-
na yoga? Denna träningsform har 
många fördelar, men om dina för-
väntningar skall besvaras så gäller 
det att veta, i alla fall ana, vad du 
går till. Erbjudandet av dynamiska 
och fysiskt ansträngande yogapass 
är stort i Hongkong, men det finns 
även de pass som har en mer men-
tal och spirituell prägel. Läs på om 
de olika yogaformerna innan och 
gå efter det som du tycker låter 
lockande – de flesta yogastudior 
erbjuder också vägledning om du 
inte helt får grepp om det på egen 
hand. En sak som kan vara bra att 
ta reda på i förväg är också hur du 
bör planera dina måltider runt din 
yogaträning. Du ska oftast inte ha 
ätit  precis innan ditt pass och väts-
keintaget under träningen bör vara 
begränsat. Rådfråga gärna en in-
struktör under något av dina första 
pass. Träningskläder du kan röra 
dig i och barfota, så är du klar.

Utforskning och tålamod
En vanlig reaktion man får under 
sina första yogapass kan vara tan-
kar som: “Detta är inte för mig, jag 
är ju vig som ett kylskåp! Har jag 
verkligen tid att ligga här? Alltså 
vad ska detta ge?” Kanske är det-
ta då just för dig. Yoga komplette-
rar andra träningsformer genom 
att öka din flexibilitet, släpper på 

spänningar, reducerar stress, ökar 
på din grundstyrka och din med-
vetenhet. Ha tålamod! Prova en an-
nan studio, en annan yogaform, en 
annan instruktör – be om hjälp om 
du känner att du behöver justering 
eller vägledning i en position. Delta 
i pass (som också är vanligt i Hong-
kong) med ett mindre antal delta-
gare så har instruktören mer tid 
och fokus på att hjälpa till – många 
erbjuder också privatlektioner. Un-
der tiden som du utforskar yogans 
alla variabler (om du finner det 
nödvändigt) så ta reda på om stu-
dion du besöker har yogapass som 
passar ditt schema, vilken prisklass 
de ligger i, om de erbjuder klipp-
kort eller månadsmedlemskap, har 
studion en lättillgänglig adress? 
Priserna i centrala Hongkong ligger 
på 150-300 HKD per timme. Bor du 
utanför centrum är det lättare att 
hitta billigare pass där utan att be-
höva kompromissa med kvalitén. 
Några erbjuder också gratis prov-
klasser. Ta dig tid och ha tålamod 
under denna perioden så är min 
gissning att du redan efter de första 
veckorna börjat förstå vad yogaträ-
ning kan bidra med för ditt välbe-
finnande.

Komplettering
Har du funnit en studio, en form 
och en instruktör du trivs med så 
lär du dig fort några av grunderna – 
vilka du sen kan göra hemma. Även 
här kan du rådfråga din instruktör, 
10–20 minuter om dagen kan räcka 
mer än väl som komplettering till 
dina pass. Utrustningen har du ju 
redan i dig själv. Att ha en yoga-
matta kan dock vara en god idé. 
Det finns mängder av vägledning 
och beskrivningar av enkla pass på 
internet och det går även att hitta 

filmer med guidade pass och i just 
den form av yoga du föredrar, till 
det mängder av litteratur om du vill 
fördjupa dig ytterligare.

Avslappning
De flesta yogapass avslutas med 
avslappning, då hela träningen 
oftast tar 60–90 minuter så är det 
dock inte många minuter över till 
det. Några gånger passar inte till-
fället för yogaträning men om du 
ändå har 10-30 minuter över så re-
kommenderar jag att du lägger dig 
på ett bekvämt underlag i savasana 
(en viktig yogaställning, du ligger 
helt stilla på rygg) och finner fram 
till en yoga nidra (betyder sömn, 
det innebär att du behåller ditt 
medvetande medan kroppen so-
ver) t.ex på www.youtube.com och 
får din avslappning och stressredu-
cering på så sätt istället. Namaste!

Det finns fler alternativ till de sto-
ra träningskedjorna. Hongkong är 
möjligheternas stad när det gäller 
företagsverksamhet och idéer. Och 
i svenskkolonin hittar vi ett antal 
personer som driver träning- och 
sportaktiviter.

T r ä n i n gT r ä n i n g

Bootcamp
Sweaty Movements drivs av Camilla  
Fernström, NASM-certifierad PT. Sweaty  
Movements erbjuder intensiv gruppträning, 
eller bootcamps runt om i Hongkong. I 
träningen blandas övningar för stabilitet, 
mobilitet, styrka och kondition bl.a genom 
cirkelträning, drills och lekar. Det är intensivt 
och svettigt men lekfullt och roligt. Träning-

en fungerar lika bra för vältränade som för nybörjare - övningarna 
utformas så alla utmanas inom sin individuella nivå. Camilla erbjud-
er också personlig träning, sk PT.

Var
Träningarna hålls i Stanley (måndagar kl 8.00), Repulse Bay (tis-
dagar och lördagar kl 8.15), Happy Valley (torsdagar kl 8.15) och i 
Pokfulam/Bel Air (måndagar kl 7.45 och fredagar kl 7.30).

Pris
600 HKD för 4 klasser inom en månad (150HKD/klass) eller 200 HKD 
för drop-in.

Kontakt
camilla@sweatymovements.com telefon: 9733 3081

facebook.com/sweatymovements/

Handboll
Hong Kong Giants startade 2008. Klubben 
använder engelska som träningsspråk.

För närvarande finns fyra lag, två damlag och 
två herrlag. Klubben söker alltid nya spelare 
från alla nivåer och nationaliteter. Drömmen är 
att få en fast träningslokal och bygga upp en 
ungdomssektion. 

Alla lagen spelar i HK League. Allt från 
toppdivisionen till nybörjarnivå. Varje spelare 
får spela ca 15-20 ligamatcher om året plus 
vänskapsmatcher. Varje år försöker vi ordna en 
internationell resa.

Var
Träningen bedrivs på flera olika ställen, men 
oftast i Victoria Park, bakom bassängbyggna-
den på Tin Hau-sidan.

Pris
Det är gratis att träna. Skulle man vilja bli 
medlem så kostar det 800 HKD per år (500 
HKD för studenter). Då får man matchställ och 
spelarlicens.

Kontakt
Joakim Cimmerbeck på telefon 5367 6716, 
mer info finns på www.hkgiants.com eller 
mejla info@hkgiants.com.

Klättring
Lena Löfling kör klätterguidning 
och kurser via Rock Climbing Hong 
Kong. Verksamheten är lämplig för 
alla nivåer och sker utomhus runt 
om i Hongkong. Boka en heldag 
för ren guidning för den som klätt-
rat förut eller en kurs i hur man 
leder eller bara förbättrar teknik. 
Utrustning kan hyras.

Var
Olika platser runt om i Hongkong, 
bland annat Black´s Link, Cape 
Collinson eller Beacon Hill.

Pris
Beror på upplägg, prisexempel: heldag one-to-one 1500 HKD, pröva-på-
dag med minst 3 medverkande 900 HKD per person.

Kontakt
Kontakta Lena Löfling för mer information lena@lofling.com alternativt 
läs mer på www.rockclimbing.com.hk

Triathlonträning
Tove och Martin Lieberz med lång erfa-
renhet av Marathon, Ironman, Duathlon, 
Aquathlon driver Triathlonträning på 
Hongkongön.

Fitness Triathlon för alla åldrar och inriktat 
på nybörjare eller glada amatörer.

Blandad träning i Triathlonens tre discipli-
ner: simma i pool eller i havet, löpning i 
varierande distanser samt cykling (främst 
inomhus på gym).

Var
Södra Hongkong, Tai Tam-Stanley

Pris
Olika paketpriser eller individuell trä-
ning 200 HKD per person

Kontakt
Tove och Martin Lieberz 
tovelieberz@gmail.com eller på telefon: 
9545 1688

Innebandy
På måndagkvällar mellan 19:30–20:30 
tränar The Fashion Boys innebandy i Kings 
Park. Gänget består bland annat av svensk-
ar, finnar och tjecker. Varje år är laget 
med i Kinesiska mästerskapen som flyttar 
runt mellan Hongkong, Shanghai, Peking, 
Guangzhou, Suzhou

Var
Kings Park, MTR Jordan

Pris
800 HKD för 10 träningstillfällen.

Kontakt
Hör av dig till Niklas Olsson på  
niklas.e.olsson@scania.com

Du hittar dem även på Facebook under 
namnet ”Hong Kong Floorball”.

Yoga
KookHee Andersson driver Yogastudion 
Yogiwithin i Repulse Bay.  

Yogaträning för alla nivåer, främst privatlek-
tioner en till en eller i små grupper i kundens 
hemmamiljö. Erbjuder även klasser direkt till 
företag.

Var
Studio i Repulse Bay men gör även hemma- 
besök runt om i Hongkong.

Pris
800–1000 HKD för privatklasser. 

Kontakt
Telefon 9264 3887,  
puravidakookita@gmail.com 
www.yogiwithinhk.com

När man talar om yoga så finns det olika sätt att 
närma sig begreppet, i denna artikel tar vi fas-
ta på den träningsform, med ursprung i Indien, 
som blev presenterad för västvärlden under 
1900-talet, som det sägs även hämtade inspira-
tion från nordisk gymnastik. 

Yogastudior som 
erbjuder gratis 
provklasser

Pure Yoga – www.
pure-yoga.com 
(Central, Causeway 
Bay, Southside, Mong 
Kok, TST)

Anahata Yoga – 
www.anahatayoga.
com.hk (Central)

The Yoga Room - 
www.yogaroomhk.
com (Sheung Wan)

Yoga Aloha – 
www.yoga-aloha.
com (Wan Chai)

Text: Linn Larsson Bild: Pixabay
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Efter julen 
kommer salladen Bönsallad, tonfisksallad, grekisk 

sallad, kycklingsallad, caesarsallad, 
grönsallad, äggsallad, fruktsallad, 
mimosasallad, pastasallad, tomat-
sallad, cobbsallad, potatissallad, 
tacosallad, waldorfsallad… Ja, kärt 
barn har många namn, och det 
blir definitivt lättare att hålla de 
mer viktfokuserade nyårslöftena 
om man vet vart man ska gå här i 
Hongkong för att smälla i sig en 
sallad som är både nyttig, närings-
rik och god, efter springturen eller 
gymrundan.

Sallad från förr
Samlingsnamnet sallad kommer 
från de latinska orden ”herba salta”, 
dvs saltade örter, då man när det 
hela begav sig helst åt grönsaker 
med kraftigt saltad dressing. Grön-
sallad (eng: lettuce) sägs först ha 
ätits av kungligheter i Persien för 
över 2,500 år sedan, men betrakta-
des i Europa länge som ogräs, och 
tillhör underligt nog familjen sol-
rosor. Bill och Bull har dessutom 
fel i antagandet att isbergssalladen 

växer på isberg, men däremot rätt 
att den är associerad med isen. 
Under äldre dagar transporterades 
salladshuvudena med tåg, och för 
att hålla dem nedkylda så öste man 
högar av is över dem – och således 
började de kallas för isbergssallad. 

Namngivningen
Ett par sallader sägs ha döpts ef-
ter sina upphovsmän, även om 
detta inte är helt vetenskapligt 
bekräftat. Den italienske kocken 
Caesar Cardini ska ha skapat den 
första caesarsalladen i Mexiko 
1924, medan cobbsalladen sägs 
ha ursprungligen kreerats i en res-
taurang i Hollywood på 1930-talet 
och namngetts efter ägaren Robert 
Cobb. Ingredienserna? Jo då, i alla 
fall för cobbsalladen så är det inga 
större problem att lägga på minnet: 
EAT COBB – eggs, avocado, tomato, 
chicken, onion, bacon, blue che-
ese… Ja, om man då bortser från 
grönsalladen som är själva basen!

Sallad i Hongkong
Tillbaka till Hongkong i januari 
2017! Ett Big Mac Meal innehåll-
er 1,120 kcal, vilket motsvarar ca. 
8.6kg isbergssallad – så ett alterna-
tiv är att gå till närmaste Wellcome 
eller Fusion och helt enkelt köpa 
mer isbergssallad än man orkar 
äta, och ändå garanterat tappa 

det-goda-livet-kilona.  Men, vart 
ska man bege sig för att hitta den 
där riktigt goda salladen, som gör 
att nyårslöftet känns lite mindre 
smärtsamt att realisera? 

Många bra alternativ
Naivt nog så tänkte jag på USA som 
de riktigt goda salladernas förlova-
de land, riktade in kompassen mot 
Lan Kwai Fong, och hamnade på 
Hardrock Café. Ett fruktansvärt ny-
börjarmisstag. En recension skulle 
bara ta upp onödig plats. Total av-
skrivning. På väg därifrån så råka-
de jag trilla in på Hong Kong Brew 
House – och mitt framför ögonen 
en: Sunsational Cobb Salad! Veckan 
gick därefter i såväl misstagens som 
framgångarnas tecken, med några 
av de mer positiva 
överraskningarna 
här nedan.

Till nästa gång, 
framåt marsch!

//måns

Jaha, då har vi kickat igång 2017! Efter att ha 
förstört allt som byggdes upp mellan Nyår och 
Jul, med ett enormt frosseri mellan Jul och Nyår, 
så är temat för denna Mat- och Dryckeshörna: 
sallad!! 

m å n s  m aT-  o c H  d ryc k e s H Ö r n a #  2m å n s  m aT-  o c H  d ryc k e s H Ö r n a #  2

Hong Kong Brew House – cobbsallad
Om man bara ser till namnet, huvuddelen av menyn, 
och det faktum att de har 90 olika sorters öl, så är 
inte denna ”sportbar” det första man tänker på när 
det gäller sallad. Men faktum är att deras (något mo-
difierade jämfört med originalreceptet) cobbsallad är 
både god och mättande, och på gränsen till hälsosam 
om man bortser från den majonnäsbaserade dres-
singen som serveras i en liten skål bredvid. Fungerar 
både för en enkel lunch, en fotbollskväll, eller före en 
utgång i kvarteren runt LKF!

Pris: 120 HKD 
Adress: 21 D’Aguilar Street, Central

Sing Woo Road Bar & Grill – cobbsallad och 
caesarsallad
Betydligt mer laid back och gemytlig atmosfär än 
Brew House, med mindre stök och brus runtomkring. 
Cobbsalladen här är minst lika god, och intressant 
nog så är det även här ett modifierat recept där man 
kan välja på kyckling eller biff. Detsamma gäller för 
caesarsalladen: lite modifierat god och okomplice-
rad! Passar utmärkt för en hälsosam fredagsmiddag 
eller lördag lunch, i sällskap med ett kallt glas vitt 
efter en torr vecka.

Pris: 125–155 HKD 
Adress: 18 Sing Woo Road, Happy Valley

Mana! Fast Slow Food – salladsbox/sal-
ladswrap
Jag trodde aldrig att jag skulle sätta min fot i en ve-
getarisk restaurang i detta liv, men jag blev ditlurad 
av en kompis för lunch. Man kan välja om man vill 
ha salladen i en låda eller en tunnbrödsrulle – så vi 
provade båda delarna. Detta är ett bra ställe för dem 
med ett rejält träningsschema, då det finns diverse 
basingredienser byggda på kikärtor, bönor etc, som 
man kan kombinera som man själv vill. Bra kvalitet 
på alla ingredienser, men lite komplicerad beställ-
ningsprocedur och begränsat med sittplatser. 

Pris: ca 70–90 HKD 
Adress: 92 Wellington Street, Central

Just Salad Express – sallad som man själv vill 
ha den
Bekvämt beläget under IFC Mall vid rulltrappan ned 
till Airport Express, med ett ganska innovativt kon-
cept: dvs skräddarsy din egen sallad! Logga in online 
på www.justsalad.com.hk och beställ din sallad 30 
minuter i förväg, eller gå in i affären, gör detsamma 
på deras beställningsdatorer där och få den på 
5 minuter: Greens → Toppings → Extras → Dressings. 
Busenkelt! Ett tips: beställ inte alltför mycket, då 
salladsskålarna är medium-stora.

Pris: ca  65–85 HKD 
Adress: MTR Hong Kong Station, store HOK65, 
Central

Santorini – grekisk sallad
Vad vore väl en salladsguide utan grekisk sallad? På 
Santorini serveras en riktigt läcker traditionell grekisk 
sallad som inte går av för hackor, vilket jag först 
tvivlade lite på då läget precis bredvid rulltrappan i 
SOHO lika gärna kan innebära en turistfälla! Det är 
dock förknippat med viss fara att gå dit, då menyn 
innehåller mycket annat som man också gärna 
beställer – dvs ett bra ställe att även prova sin vilje-
styrka och självdisciplin (på den hälsosamma sidan 
så finns det en hel del seafood…).

Pris: 135 HKD 
Adress: 51 Elgin Street, Soho, Central

Grassroots Pantry – poached eggs and smas-
hed avocado
Kanske inte direkt ett salladshak, men definitivt 
ett hälsosamt alternativ. Smakfullt inrett, och det 
känns nästan som att komma hem till någon (och 
det är precis den känslan som ägarinnan Peggy 
Chan eftersträvat). I likhet med Mana! så är det helt 
vegetariskt, med en meny som klassificerar rätterna 
som R = Raw, V = Vegan, GF = Gluten-Free, NF = 
Nut-Free samt BF = Buddhist-Friendly. Bra service och 
supertrevlig personal – väl värt ett besök även för 
icke-vegetarianer!

Pris: 125 HKD 
Adress: 108 Hollywood Road, Sheung Wan

För den som vill 
ha ytterligare 
salladstips här i 
vår stad:

greenqueen.com.
hk/hong-kong-
best-salad-bars/

eller

foursquare.
com/top-places/
paris/best-places-
healthy-food

“Sallad som växer  
på ett isberg”, sa Bill.
”Isbergssallad”, sa 
Bull.

”Ska vi flytta till  
Dallas?”, sa Bill.
”Japp. Sallad  
baklänges”, sa Bull.

FAKTA

måns TesTar måns TesTar

Text: Måns Olsson  Bild: Peter Thelin
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Långlopp i Nepal

När jag fyllde 35 bestämde jag mig 
för att springa en halvmara om året, 
det var lagom och 7 Göteborgsvarv 
hann det bli innan vi flyttade till 
Hongkong. Här finns det ju turligt 
nog en uppsjö av alternativ, mas-
sor av olika lopp med varierande 
distanser och svårighetsgrader. Det 
var bara att välja och testa.
Att det blev ett långlopp i Nepal är 
främst Taras, min hikingguru till 
väninna, förtjänst som berättade 
om sin tidigare resa till Nepal. Hon 
hade gjort en 60 km hike, i bergen 
söder om Himalaya. Eftersom hon 
är fotograf så kunde hon visa fan-
tastiska bilder från sin resa. En idé 
började gro.

Målet
Jag funderade inte så mycket på 
just Nepal men gjorde några andra 
lopp, bland annat MoonTrekker 
och Country of Origin. Men när 
anmälan kom upp förra året be-
stämde jag och min man oss för att 
göra det tillsammans. En rejäl ut-
maning, något vi aldrig gjort förut.
För att träna gjorde vi en del lång-
hiker och sprang en del längre 
sträckor. Det kändes lite svårt att 
planera min träning. Jag gjorde en 
träningslogg och hade som mål att 
hika/gå/springa 5 mil per vecka i 8 
veckor. Det är ju alltid svårt att veta 
om man tränat tillräckligt. En envis 
nackspärr lyckades jag också dra 
på mig någon dag innan avresa, så 
jag bestämde mig för att vara nöjd 
om jag klarade hela sträckan.

En välplanerad resa
Eftersom vi åkte med en rese- 
arrangör gjorde vi inte så mycket re-
search eller planering själva. Allt 
var förberett och ordnat. Det trixi-

gaste var att lära sig äta den läskiga 
energigelén som är smidig att ha 
när man ska springa långt. Att hit-
ta skor var inte heller helt lätt. Det 
sägs att något bland det viktigaste 
är att springa in sina skor men jag 
hann med nöd och näppe få till två 
kortare rundor med mina nyinköp-
ta magiska HOKA-skor. Jag fick inte 
ett enda skavsår eller endaste liten 
blåsa!

En skumpig färd
Byn vi skulle bo i under de tre da-
gar vi sprang låg ca 3 timmar sydöst 
om Kathmandu. Vägen dit var både 
dammig, skumpig och stundtals 
väldigt underhållande. Första tim-
man på väg ut genom Kathmandu 
somnade jag, men jag vaknade upp 
lagom tills det var dags att sträcka 
på benen. Det behövdes verkligen, 
bussen var inte direkt anpassad för 
långa personer (som jag och mina 
167 cm). Bussen var fylld till sista 
sätet med både folk och väskor. 

Gröt och ägg
Väl framme i Balthali, efter de vind-
lande, smala serpentinvägarna, 
gick vi den sista biten upp till resor-
ten och fick våra rum. Vilket ställe! 
Utsikten var vidunderlig, med Hi-
malaya skymtandes i fjärran och 
dalen nedanför med terrassodling-
ar och små färgglada charmiga hus 
kändes det som om vi kommit till 
paradiset. Den friska luften, lugnet, 
den förväntansfulla atmosfären 
och den vackra skymningen, vad 
mer kunde man önska?
Måste erkänna att jag var lite ner-
vös för vilken mat som skulle ser-
veras och frågade om jag kunde få 
köpa två hårdkokta ägg till varje dag 
vi skulle springa. Det är ju ett måste 

i ryggsäcken. Jag fick mina ägg och 
det serverades havregrynsgröt, ba-
nanpannkakor och kaffe varje mor-
gon, så jag var mer än nöjd.

Tävlingsdag 1, nervöst.
Hur mycket behövde jag ha på mig, 
jacka av eller på? Hade jag tillräck-
ligt med snacks och vatten? Hur fort 
skulle jag springa? Så gick starten 
och vi sprang iväg nedför en lång 
backe.
Jag sprang med Marcus, min man 
och Pete, en kompis. Det var fan-
tastiskt fint överallt, vyerna var gu-
domliga. Sträckan var ganska kupe-
rad och den totala stigningen var ca 
2000 meter. Vi tog det ganska lugnt. 
Sprang de flesta nedförsbackar och 
plana sträckor men gick i de bran-
taste uppförsbackarna. Jag njöt av 
utsikten, stannade vid check points 
och tog en hel del kort. Tyvärr gav 
sig Marcus diskbråck till känna och 
med ett uppsvullet knä var han 
tvungen att bryta efter första dagen. 
De 40 km han kämpade sig igenom 
var en bragd.
När jag nådde mål låg jag 3:a i min 
åldersgrupp, det gav blodad tand 
och de små hornen i pannan kröp 
fram.

Tävlingsdag 2, benen ömmar.
Efter att ha sovit som en stock vak-
nade jag med något ömmande ben 
och en nacke som fortfarande var 
otroligt stel. Dagen började med en 
lång klättring uppför i daggvått gräs 
samt blöt och hal lera. Alla små-
sprang som i ett lämmeltåg på den 
smala stigen. Ungefär samma höjd-
meter som gårdagen men det var 
mer grusvägar på denna sträcka, 
härligt med variation.

Att uppleva Asien på olika sätt är ju fantastiskt. Med bara några timmars 
flyg når du massor av spännande platser. Hur du sedan väljer att semes-
tra, utforska och ta dig runt är en intressant fråga, låt kreativiteten och 
fantasin flöda. Varför inte se Nepal i gympaskor, utrustad med vatten, 

några kokta ägg och trailbars, till fots i 100 km.

Nepal gränsar 
till Indien i 
söder och Kina i 
norr. Arealen är 
147.181km2 och 
landet har ca 31 
miljoner invåna-
re. Landet enades 
och erkändes 
1768, Nepal är 
en republik. 

Huvudstaden 
heter Kathman-
du, det officiella 
språket är Nepali 
men det finns 
upp till 123 olika 
språk i landet. 

Religionsfrihet 
råder enligt 
grundlagen och 
fördelningen 
ser ut ungefär: 
81% hinduer, 9% 
buddhister, resten 
är muslimer, 
kirater samt 
kristna. Landet 
räknas som ett 
av världens fatti-
gaste länder. 

FAKTA

T r ä n i n g s r e sa

>>

Text: Tina Täck Bild: Tina Täck samt Tara J Smyth
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Efter själva racet åkte vi tillbaka till Kathmandu. Dels för en s.k Awards 
Dinner men även för att spendera en hel dag med att utforska staden. 
Jag gillade verkligen Kathmandu. Vänliga människor, inget tjat om att 
man ska köpa saker överallt, intressanta och fina stupas** och byggnader. 
Mycket var fortfarande inte återställt efter jordbävningen 2015 och det var 
många hus som rasat.

Vi besökte Monkey Temple, vilket var fantastiskt vackert. Böneflag-
gor som vajade kors och tvärs i vinden, bönerullar, stupas, buddhafigurer, 
gravar, små bönetempel och mycket mer. Det var ett lugn där som inte 
går att beskriva med ord. Försäljarna var vänliga, blev oerhört glada när 
vi köpte något men inte påflugna och irriterade om vi valde någon annan. 

Min hikingguruvännina Tara hade, under sin resa hit 2014, mött ett 
gäng killar ca 7–11 år som visade henne runt i Kathmandu under en efter-
middag och hon tog många fina kort på dem. Några av dessa pojkar träf-
fade vi även nu, två år senare, i ett kvarter i Kathmandu. Det var oerhört 
rörande att se glädjen och tacksamheten hos barnen och några föräldrar 
när de fick de se Taras kort som pappersfotografier. Ett minne för livet. 

Kathmandu är väl värt ett besök

Dagens höjdpunkt var det vack-
ra munkklostret som vi passerade 
igenom, vackert läge och magnifik 
utsikt. Jag kände mig stark trots 
gårdagen och det var min tur att 
peppa min springkompis Pete. Tur 
att vi båda inte hade en tung dag, 
då hade det blivit trögt. Turen gick 
genom byar och snår. Mitt i ingen-
stans låg en affär som sålde flip-
flops, inte så konstigt kanske, de 
flesta går omkring i dem i Balthali 
och lite här och var ser du dem tra-
siga och övergivna.

Resortägaren var rörd till tårar
Det var en hel del trötta deltaga-
re som kom och samlades för den 
sista kvällens briefing, men alla var 
vid gott mod och stämningen var 
uppsluppen. 
När ägaren såg oss alla blev han 
rörd till tårar och sa att hans hög-
sta önskan gått i uppfyllelse. Hans 

dröm var att han någon gång skulle 
ha 100 personer på sin resort. Det 
hade han haft dessa dagar, alla 
deltagare, hans familj och vänner 
som hjälpte till så att det skulle gå 
att husera och fixa mat till alla. Han 
hade tom målat om och köpt nya 
sängar till personalrummet och 
gjort om det till ett rum för gäster 
för att alla skulle få plats.

Tävlingsdag 3, sista sträckan
Mina ben kändes en storlek för 
små, jag hade ont i mitt knä, jag var 
ganska trött och sliten. Trots det-
ta var jag taggad inför sista dagen. 
Det var helt klart allvar, behålla 3:e 
platsen i min åldersgrupp och för-
hoppningsvis knappa in några pla-
ceringar på totalen. Lustigt hur fo-
kus kan ändras, från målsättningen 
att överhuvudtaget klara av att ge-
nomföra det - krypa in i mål om det 
skulle behövas - till att faktiskt jaga 
placeringar. 

Nu gäller det!
Det var en fantastiskt fin morgon, 
dimman låg tät nere i dalen och 
det var friskt, krispigt och lite fuk-
tigt i luften. Idag var det 20 km som 
gällde. Jag smet för första gången 
fram till startlinjen, allt eller inget, 
hornen var ute. Sträckan började 
med en lång brant nedförsbacke, 
lite hal av nattens dagg och med 
både trappor, rötter och stenar. Det 
kändes i mina ömma knän men 
det var bara att bita ihop, hårt och 
bestämt. Tur att Pete var pigg och 

han fick definitivt dra mig denna 
sista viktiga dag. Jag kan erkänna 
att jag inte riktigt unnade mig att 
se mig om lika mycket så här sista 
dagen, med blicken riktad framför 
mig kämpade jag mig fram. Över 
hängbron, uppför backarna, över 
stock och sten och nedför igen. 
Grusvägar och stigar om vartan-
nat. Hög på adrenalin och smärta 
sprang jag i mål på totalt drygt 15 
timmar. Nöjd och glad och väl värd 
en massage. Jag hade klarat det! 3:e 
plats i min åldersgrupp och 15:e 
plats i totalen.

Namaste
Vad som helt klart gav mest energi 
alla dagar var människorna som jag 
mötte. Deras vänliga, ärliga, mörka 
ögon och deras genuina ”Namaste” 
med händerna framför bröstet eller 
munnen. 

Med på resan var 
Tinas väninna 
Tara som är 
fotograf. Du kan 
bland annat 
se Taras bilder 
som collage på 
affischer i affären 
G.O.D. Tara har 
rest runt i Asien 
i många år och 
fotograferat 
mycket. I Nepal 
var hon först 
2014 och blev 
direkt förälskad 
i landet. ”Att 
fotografera 
människorna i 
Nepal är helt 
underbart, de tit-
tar in i kameran 
med en ärlighet 
och trovärdighet 
som man inte 
stöter på så ofta” 
säger Tara. Flera 
av bilderna i 
detta repotage 
är tagna av Tara 
och vi är oerhört 
tacksamma att få 
publicera dem.

Se mer fotogra-
fier av Tara på 
Facebook; Nitty 
Gritty Images

OM TARA

**en buddhistisk kultbyggnad
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I svenska konstläraren Hanna Ejder-
tun Nylanders nya konststudio för 
barn i Sheung Wan lär sig barnen att 
kreativt göra konst och lära sig om 
konsthistoria. 

Under de senaste åren har Hanna arbe-
tat som konstlärare (Extra Curricular) på 
Montessoriskolan Casa Dei Bambini i 
Hongkong och som konstterapilärare på 
Ford Academy. Hon är även lärare i svens-
ka på Svenska skolan i Hong Kong.  

- Mitt mål är att barnen inte bara 
skall ta med sig fina konstverk hem utan 

också verkligen lära sig om konsthistoria 
och hantverk, vilket förhoppningsvis läg-
ger grunden till kreativt och självständigt 
tänkande”, säger Hanna. 

Utbildningen utgår oftast från en 
känd konstnär där gruppen talar om vad 
som är unikt för just denna konstnär eller 
olika högtider, som det kinesiska nyåret 
eller månfestivalen. 

– Sedan gör vi konst utifrån detta ge-
nom att experimentera med olika tekni-
ker och material. Därmed får barnen på 
ett lustfyllt sätt lära sig om konsthistoria, 
material och teknik samt om den mång-
facetterade kultur vi lever i. Det brukar 
vara mycket inspirerande och kul. 

Den nya konststudion är hos the 
Crafties, en av Hongkongs mest kreativa 
och inspirerande studios för entreprenö-
rer inom design och hantverk. 

Hanna kommer ursprungligen från 
Gotland och har en fil kand i konst- och 
arkitekturhistoria. Hon har även arbetat 
som guide på olika museum i Stockholm 
och som rådgivare inom byggnadsvård.

Nyöppnad konststudio för barn

T i P s e T

Fakta om skolan

Hanna Christina Art studio for Kids
För mer information se FB:  
@hannachristinaartstudiokids eller  
www.hannachristina.com

Tina Täck
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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  Van Hoang, Trade Commissioner, van.hoang@business-sweden.se, +852 6736 0192

Träning som blev jobb
sWea-medlemmen

SWEA – Swedish Women’s Educational Association, Ordförande: Tina Täck | sweahongkong@gmail.com | www.hongkong.swea.org

ÄR DU INTRESSERAD AV SWEA? 

Lisa Colldén Hemberg svarar på frågor om  
medlemskap eller aktiviteter. Mejla på:  
sweahongkong@gmail.com 

15 feb / Tsz shan monastery

Besök det vackra buddisttemplet i Tai Po. 

16 feb / årsmöte och middag

Årsmöte med efterföljande 3-rätters- 
middag, som vanligt på Hong Kong 
Royal Yacht Club.

1 mars / Hembakade semlor

Kom hem till vår ordförande Tina Täck 
och ät Hongkongs bästa semlor.

10 mars / Besök på legco

Besök på Hongkongs lagstiftande  
församling.

På gång i feb–mars

Årets mest välbesökta event var utan tvivel luciafirandet i 
St. John´s Cathedral den 10 december. Ett event arrangerat 
av SWEA, Svenska kyrkan och generalkonsulatet samt med 
lite extra hjälp från Sverigeshoppen och IKEA.

Drygt 450 personer kom och fyllde nästan upp hela kyrkan. När 
luciatåget bestående av både vuxenkör och barnkör sakta skön-
sjungande tågade in kände nog de flesta en värme stiga inom-
bords. Hela inramningen var perfekt och det var nästan svårt att 
tänka sig att vi satt där på andra sidan jorden och inte i en svensk 
kyrka i ett decemberkallt Sverige.

Utanför kunde man se nyfikna Hongkongbor kika in, som 
säkert undrade vad vi höll på med, när sången ”Gläns över sjö 
och strand” klingade ut ifrån kyrkan. 

Efteråt bjöds det på hembakade lussebullar, kaffe och 
blandsaft och det minglades och snackades. En perfekt start för 
att skapa julkänsla såhär långt bort hemifrån.

Vi hoppas att vi tillsammans kan skapa ett liknande evene-
mang även nästa år. Men innan dess vankas ännu en traditionell 
svenskt högtid, Valborg. Väl mött då.

Lyckat Luciafirande i St. John´s Cathedral

Syftet med ett startup-program i Hong-
kong är att utforma och implementera ett 
innovativt program för svenska startups 
som vill etablera sig i Hongkong och an-
vända marknaden som en testbädd och 
språngbräda för att skala upp sin verk-
samhet i APAC.

Målet med programmet är att anslu-
ta och integrera svenska företag i Hong-

kongs ekosystem genom en blandning av 
bland annat:
•	 Omfattande workshops och seminari-

um om ämnen som immigration, legala 
aspekter, rekrytering av talanger, bo-
lagsetablering och riskkapital

•	 Integrering i startupnätverket i Hong-
kong och etablering av affärskontakter

•	 Nätverkande med relevanta aktörer

•	 B2B-möten med utvalda partners, kun-
der och investerare

•	 Coaching i att växa verksamheten i 
Hongkong och APAC

Runt 10 svenska företag inom IoT, Fintech 
och Medtech kommer att noga väljas ut 
för programmet som startar under 2017.

Vill du vara med i startup-programmet?

Innovations- och teknikindustrin är ett av 
de viktigaste ekonomiska områden som 
Hongkongregeringen syftar till att ytterli-
gare utveckla, där startup-området är ett 
av nyckelområdena att främja och satsa 
på. 

Hongkongs blomstrande startup- 
ekosystem har skjutit i höjden de  
senaste åren. Under 2016 ökade antalet 
startup-bolag, anställda på startup-bo-
lag och arbetsplatser för startup-bolag 
signifikant. Hongkongs ekosystem drivs, 

utöver de affärsmässiga fördelar som 
Hongkong har, av stadens stödjande in-
kubatorer och acceleratorer, av ett starkt 
finansieringsstöd och stort utbud av af-
färsänglar och riskkapitalister.

Det finns initiativ för att stärka posi-
tionen som Asiens mest lovande startup-
hubb. Den senaste planen att klubbas ige-
nom är samarbetet med Shenzhen om att 
gemensamt utveckla Lok Ma Chau Loop 
till en innovation- och teknologipark.

vill du vara med i Business sWedens 
sTarTuP-Program?

För frågor, vänligen kontakta Van Hoang, Trade Commis-
sioner and Country Manager to Hong Kong & Macau,  
på van.hoang@business-sweden.se. 

Besök gärna vår hemsida på 
www.business-sweden.se/
hongkong för mer informa-

tion. Business Sweden lägger 
fortlöpande upp material på hemsidan. 
Under året kommer vi att publicera flera 
rapporter om Hongkong.

Business sWedens Hongkong-iniTiaTiv – sTarTuP-Program 2016

Lok Ma Chau Loop ligger i Shenzhen precis 
på andra sidan gränsen, inte långt från 
MTR Lok Ma Chau.

www

Camilla Fernström är en erfaren 
Hongkongbo, hon och hennes familj 
har bott i Hongkong i nästan sju år. 
Hon arbetar heltid med egna företaget 
Sweaty Movements men hinner ändå 
med en del SWEA-aktiviter. 

Hur är det att driva företag i Hongkong?
Jag upplever inte att jag ”driver” ett före-
tag utan snarare jobbar med nåt som jag 
tycker är kul. Jag startade med en boot-
campgrupp som blev två och tre, sen 
vågade jag schemalägga några till. Med 
grupperna kom PT-kunderna. Verksam-
heten är i princip ”riskfri” då jag knappt 
har några fasta kostnader. Företaget har 
vuxit helt organiskt, främst via djungelte-

legrafen. Än så länge är det bara jag som 
arbetar i företaget, vilket ger mig en god 
kontroll.  

Hur kommer det sig att du började just 
med träning och PT-verksamhet?
Jag har alltid tränat i någon form utan att 
vara superatlet eller skolans sporttalang. 
När vi flyttade hit hade jag möjligheten att 
träna mycket mer än tidigare. Jag älskade 
det! Jag funderade hur jag skulle kunna 
kapitalisera på det och kom att tänka på 
PT-rollen. Jag hittade en internationell 
och erkänd PT-utbildare här i Hongkong 
och pluggade för att bli NASM certifierad, 
vilket jag blev 2013.

Vad skulle du säga är det bästa och säm-
sta med Hongkong?
För min verksamhet är det bra att många 
människor har mycket tid och pengar. 
Vädret gynnar mig också även om värmen 
ibland drar ner antalet. Ett stort och sorg-
ligt dilemma är luftföroreningarna. Men 
den allra största fördelen och det som är 
så berikande är att möta människor från 
vitt skilda länder och kulturer. 

Till sist, vad betyder SWEA för dig?
Jag var till en början inte med i SWEA  men 
efter ett par år här i Hongkong insåg jag att 

jag saknade ett svenskt sammanhang och 
nätverk. SWEA här är otroligt aktiva och 
drivna - så mycket roliga och annorlunda 
aktiviteter, så lätt att lära känna andra och 
hitta gemensamma nämnare både på det 
privata och det professionella planet.
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Generalkonsulatet arrangerade en teambuilding- 
aktivitet inom ramen för Team Sweden Hongkong-
samarbetet. I Team Sweden ingår Generalkonsu-
latet, Svenska handelskammaren och Business 
Sweden. Vi fick alla göra en egen pjäs i keramik 
och vi hade även en tävling där tre grupper tävlade 
om den mest innovativa kreationen. Gruppen som 
skapade ”tuppskålen” vann.

Generalkonsul Helena Storm bjöd på en julfika 
hemma i sitt residens. För att främja Sveriges 
öppenhet och transparens var alla som registrerade 
sig via Facebook välkomna att besöka residenset 
och fick njuta av en svensk traditionell julfika och 
fiskdamm för de små. 

Tillsammans med Svenska kyrkan och SWEA 
arrangerade Generalkonsulatet ett Luciafirande i 
St. John’s Cathedral. Luciatåg, körsång, lussebullar, 
pepparkakor och glögg, det var en enormt stor upp-
slutning, ca. 500 svenskar närvarade.

Generalkonsulatet och Svenska handelskammaren 
ordnade en mottagning på Mett→, åtta tillresta 
svenska företag från Skåne deltog vid ”InnoDesign 
Tech Expo”. (Från vänster: Samuel Roy, Prinsessan 
Birgitta och Helena Storm)

Generalkonsulatet gick i Hong Kong Pride-paraden 
tillsammans med svenska företag i Hongkong. 
Bland andra deltog, Svenska handelskammaren, 
Happy Rabbit och Boris Design Studio samt några 
svenska familjer och ett gäng utbytesstudenter från 
Sverige. Det var en viktig och rolig dag!

För att främja svenska värderingar om alla männ-
iskors lika rättigheter, arrangerade Generalkonsu-
latet en ”Swedish Rainbow After Work” i samband 
med Hong Kong Pride. (Från vänster: Sofie Lam, 
Helena Storm och Pernilla Wisbeck)

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 
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Paints that don’t 

cost our earth 

Generalkonsulatet är en svensk utlandsmyndighet som representerar Sverige, svenska intressen och svenska företag i Hongkong 
och Macau. Vi bistår bl a svenska medborgare med konsulära frågor och medborgare i Hongkong med uppehållstillstånd i Sverige. 
När vi arbetar tillsammans med Business Sweden och Svenska handelskammaren gör vi det under parollen ”Team Sweden”. För att 
ni ska få en inblick i vår dagliga verksamhet följer här en kort exposé, egentligen bara ett axplock, av vad vi har arbetat med under 
lite mer än en månad. Nu laddar vi upp inför en intensiv vår!

En månad med Generalkonsulatet i Hongkong

Varje dag ser det ut så här i vår reception på  
Generalkonsulatet i Hongkong. Pernilla står redo 
att ge svenska medborgare konsulär service och 
Davie svarar på migrationsfrågor.

Generalkonsulatet gjorde en livesändning från 
Facebooks Hongkong-kontor för att uppmärksam-
ma 250-årsjubileet av den svenska tryckfrihets-
förordningen och offentlighetsprincipen. Under 
livesändningen talade generalkonsul Helena Storm 
om yttrandefrihet och transparens. Hon svarade 
även på frågor om generalkonsulatets arbete och 
om sig själv.

andrum - en enkel mässa mitt i veckan i st Peter’s church 
onsdagar kl. 12.00–12.20 

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.  

festlig gudstjänst 
söndagen den 19 februari kl. 14.00
En festlig gudstjänst för både små och stora i St Peter’s Church.
Efter gudstjänsten blir det hembakade semlor till kyrkfikat!

gudstjänst för små och stora i st Peter’s church 
söndagen den 26 mars kl. 14.00
Gudstjänst för små och stora i St Peter’s Church. Denna gång medverkar konfirman-
derna från Shanghai i gudstjänsten. Kyrkfika vid poolen.

semla, fettisdags-
bulle eller  
fastlagsbulle?

Kärt barn har många namn. Vår tra-
dition att äta dessa gyllengräddade 
bullar med mandelmassa och visp-
grädde kommer från en tradition som 
numera är ganska bortglömd. 

Förr åt man dem i stort sett endast på 
fettisdagen som i år infaller den 28 febru-
ari. Denna speciella tisdag och dagarna 
före kallas med ett gemensamt ord för 
fastlagen. Ett ord som kommer från platt-
tyskans Fastel-avent och betyder kvällen 
före fastan. Efter fettisdagen så börjar 
nämligen den stora fastan som pågår i 40 
dagar fram till påskdagen. Och då gällde 
det att ladda in ordentligt med kalorier. 

Farväl till köttet
Tiden före fastan föregås i många kristna 
länder av de stora karnevalerna. Då festar 
man ordentligt för att sedan gå in i fastans 
återhållsamhet. Ordet karneval kommer 

från latinets Carne vale som betyder far-
väl till köttet. Fastan handlar i första hand 
inte om att jag skall bli smalare eller leva 
mer hälsosamt, utan fokus ligger på vad 
jag kan göra för att den här världen skall 
må bättre. Jag avstår till förmån för någon 
annan, jag ger för att andra skall få. Det 
kan handla om mat, pengar, tid, osv. 

Fasteinsamling
I samband med denna period har svens-
ka kyrkan sin s k fasteinsamling. I år un-
der rubriken ”En ko kan rädda liv”. En ko 
ger mjölk, det leder till inkomster, bättre 
självkänsla och nya investeringar. Och det 
är bara en del av ko-effekten. Förändring-
en börjar med en mätt mage. Var med och 
rädda liv du också! (läs mer om fastein-
samlingen på www.svenskakyrkan.se)

Från Svenska kyrkan i Hongkong 
önskar vi er alla  

ett Gott Nytt Tuppens År! 
Anders Johansson, präst
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Bor du stadigvarande eller plane-
rar du resa till Hongkong? Anmäl 
dig i så fall gärna till konsulatets 
”svensklista”. Anmälan finns nu 
snabbt och enkelt på nätet.

du har väl inte  
glömt att anmäla din 

utlandsvistelse

!

OM SVENSKA KYRKAN I  HONGKONG
På svenska kyrkans hemsida hittar du mer infor-
mation 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

Idag finns det en stor variation på semlor, 
chokladsemlor, prinsessemlor t.o.m ba-
consemlor. Vi på svenska kyrkan bakar dock 
de goda traditionella semlorna till gudstjäns-
ten den 19 februari.
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svenska skolan

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

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.hk

Hembakade semlor:
2 för 58 HKD
I år erbjuder vi hembakade semlor. 
Ingen hemleverans, kom till butiken och hämta. 
Vi bakar även mot beställning.

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

Kommande events

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

Svenska handelskammaren i Hongkong blickar framåt mot ett 2017 som kommer bli 
fullspäckat av spännande event. Här är några:

Nu har vi äntligen kickat igång YP-året 2017! Först ut var en After Work för kammarens ordinarie 
medlemmar. Uppslutningen på Tivo där vi höll till var riktigt bra med mingel långt in på småtim-
marna, oerhört kul. Nu blickar vi framåt inför ett spännande 2017. Härnäst väntar ett intressant 
företagsbesök på East Capital, följt av den 64:e Intercham Cocktailen den 16:e februari. 

Besök handelskammarens hemsida för att hålla dig uppdaterad och glöm inte att anmäla dig som 
Young Professional om du inte har gjort det ännu! 

YP välkomnar personer under 35 år som medlemmar för 500 HKD per år eller om du är student 
då finns möjligheten att vara medlem för 200 HKD per termin.

ny medarBeTare: daniel HarTman

Vi välkomnar vår nye medarbetare Daniel Hartman till Hongkong. Detta innebär att Eric 
Åhlberg, tidigare ansvarig för Young Professionals, nu är Events Manager efter Jesper Karls-
son som flyttade hem till Sverige igen innan jul. Daniel tog nyligen examen från Uppsala 
universitet och har en Bachelor i Business Management. Med ett brinnande intresse för 
globalt företagande och människor ser han mycket fram emot det kommande året. Daniel 
börjar enligt praktikanternas traditionella arbetsordning med att bli ansvarig för Young 
Professionals för att sedan bli Events Manager på kammaren. 
”-Jag kan inte tänka mig en mer spännande plats än Hongkong för att utvecklas och ta nästa 
steg karriärmässigt men också för min personliga utveckling. Att få träffa människor med 
olika bakgrund i olika typer av organisationer i detta snabbt föränderliga internationella 
affärsklimatet kommer vara en ovärderlig erfarenhet för mig i framtiden, säger Daniel”

Pops & Frog
A Fundraiser by Motorbike: Mikael och 
Gustaf Svenungsson, far och son, kom-
mer under 2017 att åka motorcykel från 
Hongkong till Göteborg i syfte att öka stö-
det för SOS Barnbyar. Kom och lyssna på 
Mikael och Gustaf som kommer berätta 
om den kommande resan, kopplingen till 
SOS Barnbyar och hur de fick sin idé! 
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SwedCham Members’ Reflections on the  
Business Climate in Hong Kong
Näst intill 100 svenska företag deltog i Team Swedens årliga kartläggning av Hongkongs 
nuvarande och framtida affärsklimat. Kom och delta i ett interaktivt frukostseminari-
um då SwedCham och Business Sweden kommer att presentera och tillsammans med 
er diskutera resultaten för att nå insikter i Hongkongs utmaningar och möjligheter. 

nytt år och nya tag med young Professionals

Svenska skolan på Hongkongön önskar gott nytt år!

Svenska skolan på Hong Kong-ön håller 
till på South Island School i Aberdeen. Vi 
har tre klasser där vi undervisar svenska 
varje torsdag eftermiddag. Vi har 24 barn 
som får lära sig språkbruk, grammatik, 
traditioner och historia. Barnen får också 
lära sig om den svenska naturen, land-
skap, vilda djur och städer. Vi lär oss om 
olika författare, om kungar och om tom-
tar och troll.

Ni skulle ha sett vilket vackert lucia-
tåg vi hade innan terminsavslutning! Alla 
barnen fick läsa vers och vi sjöng så att 
taket nästan lyfte. Efteråt fick vi njuta av 
glögg, lussebullar och pepparkakor. Nu 

ser vi fram emot en härlig vårtermin med 
semlor, järnåldern och vikingar samt att 
träffa vänner som vi kan prata svenska med.
Det är inte alltid så lätt att hålla sin svens-
ka levande eller utveckla sitt ordförråd, 
när man på heltid går i en skola där man 
talar andra språk. På Svenska skolan får 
barnen den oerhört viktiga möjligheten 
att träffa kamrater, kommunicera och 
känna tillhörighet med något vi har ge-
mensamt – en unik historia och tradition 
samt ett fantastiskt rikt språk!

Vänliga hälsningar,
Frances, Melissa, Sara, Veronica och Hanna

Ledarskapsseminarium
Den 22:a februari kommer Peter Lysell dela med 
sig av sina kunskaper och erfarenheter kring 
framgångsrikt ledarskap. Peter Lysell är ledar-
skapskonsult och entreprenör med erfarenhet 
från mer än 20 länder. Det blir sannerligen 
ett seminarium som kommer inspirera och 
engagera! 

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: Sara Johansson  
sa.jo@icloud.com
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Mangobar
Behändig och 
organisk snack att 
ta med dig när du 
tränar. Mangobar 
med nötblandning 
(cashewnötter/
mandel/kokos/maka-
damia).  
24 HKD på Sverige- 
shoppen.

Prisvärda  
träningskläder
H&M har 
lanserat en ny 
träningskollek-
tion  Tights för 
199 HKD.

Hälsosam dryck
Varför inte börja dagen med en riktig hälso- 
shot med ingfära, citron och honung? 

200 g färsk ingefära 
1 liter vatten 
1/2 dl flytande honung 
saften av 2 citroner

Skölj ingefäran och riv den grovt. Lägg den i 
en kastrull tillsammans med vattnet och låt 
koka under lock 20 minuter.

Sila av. Låt svalna till strax under 40°C och 
tillsätt honungen och rör tills honungen har 
lösts upp. Pressa saften ur citronerna och rör 
ner. Sila av igen. Häll på flaska med kork och 
förvara i kylskåpet.

Ryggsäck Vandra
En ny svensk innovation är ryggsäcken Vandra 
som inte bara skyddar din packning mot fall, 
stötar och regn utan även mot stöldförsök. 
Även utrustad med extern USB-port för enkel 
laddning och Bluetooth tracker. Vandra är nu 
tillgänglig på Amazon.com, Indiegogo.com 
och Etzy.com

I träningsblickfånget
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Hong Kong Marathon
Hong Kong Marathon 12 Februari

Plats: Start vid Nathan Road, TST – Mål Victoria 
Park, CWB

Tid: Varierande

Hike med guide
Vill man inte ge sig ut själv, eller vill uppleva 
lite annorlunda hiker så kan man anmäla sig till 
olika guidade sådana. Hiken går via övergivna 
stränder, byar, Geopark  i Sai Kung,  till övergiv-
na fiskebyar på Lamma.

Arrangör: Hong Kong Walks

Tid: 7,5–8,5 timmar

Pris: 800 HKD

Boka: +852 9187 8641, eller walks@walkhong-
kong.com

Hike med tandemglid- 
flygning:
För den som är ute efter extremhike, kanske 
kan tänka sig att hika upp för ett berg och 
sedan glidflyga ner och landa på en strand.

Arrangör: Hong Kong Hike´nFly

När: onsdagar, lördagar och söndagar:

Boka: +852 6904 0437,  
hongkong.hike.n.fly@gmail.com

Cykeltur med guide
Cykla genom våtmarksparker och ät en dim 
sum-lunch.

Arrangör: Mountainbikingasia.com

När: fram till april, onsdagar och lördagar från 
kl. 09:00.

Turlängd: 3 timmar resp. 5–8 timmar.

Pris: 550 HKD resp. 700 HKD

Minimum: 4 personer

Boka: +852 2454 9191,  
bikehongkong@mountainbikingasia.com

Förslag på fler cykelturer och cykeltips kan du 
hitta på www.discoverhongkong.com.I blickfånget av Helén von Zweigbergk

Kall handuk
Cold Tower/Svalkande hiking-
handduk att ha runt halsen finns 
att köpa på sportaffärer men 
även på Stanley Market.  
Kostar mellan 100–300 HKD

Meindl Cuba
Vandringssko i GoreTex, finns att köpa på nå-
gon av ProTrek-affärerna. Här hittar du även 
stort sortiment av Haglöfs produkter. 
Meindl Cuba finns för både damer och herrar. 
Pris: 1599 HKD

Ingen lukt
Mjuka sköna träningskläder som inte luktar 
svett efter ett tungt träningspass finns på 
Lululemon i IFC Mall och Hysan Place CWB. 
Surge Warm Zip Silver 1180 HKD

Skandinavisk  
design i 
Hongkong
Lagom betyder precis rätt anpassad, lämpligt eller var-
ken mer eller mindre. Och det är så vi tänker när vi tar in 
våra skandinaviska produkter till butiken. Produkter som 
är smarta, vackra och helt rätt till hemmet. Produkter 
som inte vanligtvis går att finna i Hongkong.  
Ta en titt på vår webbplats eller kom förbi butiken. Se 
om du hittar något till ditt hem eller varför inte till någon 
annans, som present.

Butiken LAGOM 3/F, 212 prince edward road west, kowloon, hong kong, www.lagom-hk.com, phone: 2295 3122

iPad väska i filt, flera 
motiv finns. 249 HKD

Flower Market Rd

Prince Edward Rd W
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250 meter från Prince Edward MTR



Jimmy Bjennmyr
Head of Corporate Banking
Hong Kong Branch

Mikael Westerback
Head of Greater China and
General Manager Shanghai branch

Florence Chan
Senior Account Manager
Hong Kong Branch

Johan Andrén
Deputy Head of Greater China and
General Manager Hong Kong branch


