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Långweekend: Tokyo
Ta sig diT

Direktflyg till Tokyo tar cirka 5 timmar. 
Du underlättar för dig själv om du lad-
dar ner appen, tokyosubway, innan 
avresa för att enklare kunna navigera 
mellan tåg, metro och tunnelbana. 

BäsTa Tiden aTT åka

Tokyo är verkligen en destination som 
fungerar året runt, dock kan det vara 
bitande kallt på vintern och upp mot 
40 grader varmt på sommaren så våren 
och hösten är att föredra. Främst kan-
ske på våren då körsbärsträden blom-
mar (Sakura festival). 

desTinaTionens BeTyg

Kulturen, mentaliteten, sevärdheterna, 
maten, parkerna - var och en och allt till-
sammans bidrar klart till betyget 5 av 5.

Överraskning

Det är lätt att ha förutfattade mening-
ar om den japanska kulturen. Man 
tror lätt att artighet är en egenskap de 
flesta besitter, men överraskas ändå 
här av denna egenskapens närvaro 
på ett positivt sätt. Den solitära kultu-
ren överraskades vi också av, många 
ensliga restaurangbesökare, som blev 
lämnade ifred. Japanerna tycks ha stor 
respekt för personligt utrymme trots 
mängden människor på liten yta.

Bra aTT veTa

Med tanke på hur artigt och respektfullt 
japanarna kommer att behandla dig så 
kommer de också förvänta sig det till-
baka i viss mån. Därför bra om du en av 
de första dagarna lär dig att säga följan-
de saker på japanska: tack, ursäkta mig, 
snälla (d v s please) och förlåt. Här läm-
nar man heller ingen dricks.

5 saker du inTe får missa

- Promenera från Shinjuku ner till Shibuya, 

och passera det trendiga Harajuku.

- Karaoke i den staden, är en upplevelse-

resa i sig.

- Ta in lugnet i templet Meiji Jinju Shrine.

- Ta en kvällstur till Golden Gai i Shinjuku, 

kvarter med miniatyrbarer, som på något 

underligt sätt undgått alla bulldozers och 

bevarat det japanska nattlivet som det 

var flera decennier bakåt i tiden. Även 

om staden till stor del är rökfri så är Gol-

den Gai det inte, väl att bemärka.

- En annan lokal hotspot långt från sky-

skrapor och neonljus är Piss Alley, trots 

namnet så finns här några av de bästa 

Izakayas och Ramen.

äTa

Sushi! Till och med till frukost, det äter 
du på Tsukiji fiskmarknad – som är 
världens största i sitt slag. Andra favo-
riter är tempura, tofu, ramen, japansk 
street food och ett besök på en lokal 
izakaya – det närmaste man kan kom-
ma en pub i Tokyo. Vi hittade även en 
väl gömd bar i Daikonyama som varmt 
rekommenderas – Bar Crimjon.

Bo

Kapselhotell, vandrarhem, flerstjärni-
ga, världskända hotell, Ryokan (japan-
ska gästhus), och Airbnb, boendealter-
nativen är många och väljs efter smak, 
pris och nyfikenhet, men en viktig fak-
tor är läget. Man bor med fördel i när-
heten av en av huvudstationerna så att 
man enklare kan ta sig runt i Tokyo, ex-
empel på sådana områden är Shibuya 
och Shinjuku som brukar vara populä-
ra för förstagångsresenärer.

Besvikelse

Även om Tsukiji fiskmarknad är en 
upplevelse som ofta omnämns högt 
upp på att-göra-listorna i Tokyo så 
kan man med fördel undvika en av 
de största attraktionerna där – ton-
fiskauktionen som äger rum 05.00 på 
morgonen. Du ska upp ohyggligt tidigt 
och chansen att komma in är minimal.

Vi har besökt Tokyo, världens folkri-
kaste stad som har allt att erbjuda, 
men vårt urval består delvis av de 
lokala barerna i Golden Gai, ramen i 
Piss Alley och sushifrukost i Tsujiki.

B BB B B

När jag var liten tjej ville jag bli flyg-
värdinna. Jag tyckte de hade så snyg-
ga kläder och såg så världsvana ut. 
Dessutom fick de se och uppleva en 
massa spännande. Nu blev jag inte 
flygvärdinna. Det närmaste jag kom-
mit flygvärdinna var då jag äntligen 
fick vara flygvärdinneklädd på yngs-
ta dotterns studentfest för några år 
sen. Temat för studentfesten var helt 
rätt ”det jag ville bli när jag var liten”. 
Jag var riktigt nöjd över att till slut 
få leka Pan Am-flygvärdinna, som 
pricken över i var en annan mamma 
på festen utklädd till pilot så vi fann 
varandra där i vimlet ☺

Ja, visst är det fantastiskt att resa. 
Att se och uppleva olika länder och 
ställen, träffa främlingar att prata 
och skratta med, prova nya maträt-
ter - det är underbara minnen som 
man bär med sig hela livet, någon-
ting ingen kan ta ifrån en. Hong 
Kong är synnerligen välplacerat för 
resor i regionen och dessutom utrus-
tad med en utmärkt bra och effektiv 
flygplats så det är verkligen roligt att 
kunna utnyttja tiden här till att resa i 
regionen.

En som reser väldigt mycket är 
Martin Ström, profilen i detta num-
mer, som delar med sig av sitt spän-
nande arbete som pilot med värl-
dens bästa ”kontorsutsikt”.

Lena har tittat närmare på en 
fantastisk institution i Hong Kong – 
spårvagnarna - ett mycket bra och 
billigt sätta att resa för att se och 
uppleva en del av Hong Kong, an-
tingen för dig själv eller dina besöka-
re. Så har vi utforskat hur taxi funge-

rar egentligen. June har fått tag i en 
taxichaufför som generöst svarat på 
våra lite udda frågor. Weekend-resan 
denna gång går till Tokyo och för dig 
som har barn i skolåldern berättar 
Helén om hur hon deltagit i en or-
ganiserad resa till Peking för svenska 
barnfamiljer.

Vår mat- och dryckesvän Måns 
är också en resande man och han 
tar med oss på en fascinerande jor-
den-runt-resa i Phileas Foggs fot-
spår, på sitt eget mycket underhål-
lande sätt.

De svenska skolorna i Asien 
har också varit på vift, närmare be-
stämt på ett möte i Canberra där 
de diskuterat hur de ska ta svenska 
barns ”resor i det svenska språket” 
till nästa nivå. Bulletinen har träf-
fat svenska skolans ordförande Lisa 
Boldt-Christmas som berättar om 
mötet på skolans sida.
Mycket reslust!
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I detta nummer

Tänk att få bli flygvärdinna 
på Pan Am
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P r o f i l e nP r o f i l e n

Världens bästa kontors
Det är något speciellt med att flyga, besöka exotiska platser och få ta del 
av en internationell värld. Det kan anses åtråvärt att ha besökt många län-
der, men är det så glamoröst att vara pilot som man kan tro?  Bulletinen 
har träffat Martin Ström som sedan ett drygt år tillbaka är stationerad i 
Hong Kong och anställd pilot på ett stort internationellt flygbolag. 

topiloten kopplade ur pga g-kraf-
ter, vi hamnade i en våldsam 
virvel, dvs som att hamna i en 
centrifug, allt var över på ca 7-8 
sekunder - förutom kaoset i ka-
binen med skrämda passagerare. 
Jag som kapten beslöt senare att 
gå ut i kabinen och förklara vad 
som hade hänt, alla var ganska 
skärrade, plus den extra städno-
tan det innebar med all utspilld 
mat och dryck… 

Att vara pilot innebär flexibla 
arbetstider eftersom de styrs av 
passagerarna och när de behöver 
resa, så det blir ganska mycket 
standby-tid. 
- Säg att jag har ungefär 100–150 
flygdagar per år och lite standby 
på det, ibland är en arbetsdag 5 
timmar, ibland 17 timmar, ibland 
infaller den på dagen och ibland 
på natten. Jag har 4 veckors se-
mester som jag måste bestämma 
2 månader i förväg fast bolaget är 
ganska flexibla där. Under lång-
flygningar har vi en extrapilot och 
då kan vi turas om att sova om-
bord i vår crewkabyss, berättar 
han.

Det är många plan uppe i luf-
ten samtidigt och ibland behö-
ver planen cirkulera och vänta 
innan de får landa, jag undrar 
hur man vet att man har tankat 
tillräckligt med flygbränsle i så-
dana situationer  - Det finns ett 
uttryck i flygbranschen som lyder 
”det finns ingenting så värdelöst 

som bränsle på marken (d v s i 
tankbilen), landningsbanan bak-
om dig och luften ovanför planet” 
m a o vi har alltid minst bränsle för  
att komma till destinationen och 
flyga till en alternativ flygplats 

med bra väder samt cirkulera 
däröver ca 1 timme plus lite till. 
När vi landar har vi oftast bränsle  
för 2–3 timmar till, säger Martin 
lugnande.

Martin är en reslig man, en livs-
njutare och erfaren pilot som har 
flugit ett 10-tal olika flygplans-
modeller under sin karriär, träf-
fat många spännande människor 
och är fortfarande övertygad om 
att han har världens bästa jobb 
med världens bästa utsikt från 
sitt kontor. 

- Just nu är jag behörig att 
flyga Bombardier Global 6000 
och Global Express XRS som är 
en Ultra Long Range Business 
Jet, säger Martin. Vi kan flyga 
direkt från Hongkong till San 
Francisco eller Dublin. Maxdis-
tansen är ungefär 11.500 km på 
max 51.000 fots höjd (ca 15.600 
meter). Normalfarten ligger på 
850-900 km/h.

Men vad gör ni där framme på 
flightdeck egentligen, större 
delen av tiden är väl autopilo-
ten på?  - Vi pratar i radio och 
bevakar instrumenten samt föl-
jer instruktioner från Air Traffic 
Control och kontrollerar vädret 
på olika platser som vi passerar. 
Sista timmen förbereder vi in-
flygningen; vi tar reda på vädret 
på destinationen, går igenom 

inflygningen, hur vi ska pro-
grammera flygplanets datorer, 
kollar terrängen, kollar ev fel och 
hur de kan påverka situationen. 
Samtalen med flygledartornen 
brukar ta 5 sek, oftast handlar 
det om vilken höjd man befinner 
sig på, vart man är på väg och 
den transponderkod man har. Vi 
får också reda på vilken väg vi ska 
in till landningsbanan.

Berätta om flygplanstypen du 
flyger nu och besättningen 
ombord. Jag flyger nu en Bom-
bardier Global 6000 som är 
specialinredd med plats för 13 
personer. Det finns även en säng 
så några passagerare kan sova 
ordentligt under långflygning-
ar. Vi är 3 eller 4 i besättningen, 
det är jag, min pilotkollega som 
är amerikan men född på Jamai-
ca och vår flygvärdinna som är 
Hongkong-tjej. Inför varje flyg-
ning brukar vi träffas ungefär 2 
timmar innan avfärd för att gå 
igenom flygningen. Flygvärdin-
nan städar, dukar, tar hand om 
maten och förbereder kabinen 
samt gör i ordning ett fint väl-
komstbord med snyggt uppsku-
ren frukt. Vi piloter kollar sed-
vanliga uppgifter, att planet är 
luftvärdigt, vädret, marschroute, 
olika nationella begränsningar 
avseende stängt luftrum, flyg-
platser m m.

När vi anländer till flygpla-
net får vi färdplaner vad gäller 
flygningen t ex bränsleförbruk-

ning, tillstånd att flyga genom de 
luftrum och länder vi ska flyga 
över, som vårt operativa team 
har förberett. Teamet förbereder 
också all service på marken, bo-
kar hotelltransporter till oss och 
passagerarna. 

Att vara pilot betyder också att 
man har stor tillit till sin egen 
förmåga att flyga ett plan i alla 
väder, är du aldrig rädd när du 
flyger? – Nej, svarar Martin be-
stämt. Att flyga är lite samma 
sak som att cykla, lite snabbare 
bara, det är inte en fråga om 
rädsla. Det kan förvisso vara re-
jäla oväder här i Asien och även 
om vi har väderrader ombord så 
ser vi inte alltid hur illa vädret är 
men vi försöker alltid flyga runt 
oväder om vi kan. Ibland går det 
inte och då får vi hitta sk ”weak 
spots” ofta med lite turbulens 
som följd. När det gäller Kina så 
är luftrummet också lite begrän-
sat för civil luftfart så då får man 
ibland vänta på att en storm ska 
avta eller flyttar på sig innan man 
fortsätter.

Vi pratar vidare om vad som 
kan hända under en flygning, 
även om det är ytterst sällan 
som någonting obehagligt fak-
tiskt inträffar
- Det värsta som hänt mig var 
då vi hamnade i vortex-virvlar 
under en jumbojet en route från 
Göteborg Landvetter till London 
Gatwick. Vi flög i 850km/tim, au-

”det finns ingenting så värdelöst 
som bränsle på marken, 

landningsbanan bakom dig och 
luften ovanför planet”

FakTa mer om marTin sTrÖm

Familj: Fru Yana och tre vuxna barn 

Bor i: Causeway Bay

Har tidigare bott i: Göteborg, Helsingborg, Stockholm och Moskva

Arbetar: TAG Aviation Asia, ett bolag som rankats som Asiens bästa managementbolag un-
der de senaste två åren. TAG Aviation driver flygplatser, hotell, training centers, maintenance 
centers och VIP-terminaler på flygplatser i Europa, Mellanöstern och Asien. 

Utbildning: Trafikflygarutbildning samt ekonomutbildning

Bästa flygplats du flugit till: Changi Airport, Singapore

Häftigaste/svåraste inflygningen; Lugano, Italien d v s flyga in i en dalgång, runda en 
bergstopp, göra en 180 graders sväng i låg fart runt bergstoppen och sen flyga in på en 
ganska kort landningsbana. New York Teterboro har också en ganska speciell inflygning mitt 
i smeten som den ligger mellan Newark, JFK och La Guardia.

Sämsta flygplats du flugit till: Tirana, Albanien, det var ett väldigt speciellt ställe

Vad är det bästa/sämsta med ditt jobb? 
Det bästa är att det händer nya saker hela tiden, man träffar nya människor, får se och upple-
va mycket roligt. Utsikten från ”mitt kontor” är också den bästa i hela världen.

Det sämsta är att man är borta mycket från familj och vänner. Det är svårt med social 
planering t ex att boka konsertbiljetter flera månader innan går ju inte, jag vet ju inte alltid i 
förväg var jag kommer att befinna mig.

Text: Ingrid Reinli Bild: Martin Ström

utsikt
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P r o f i l e n

Text: Amilia Liverstrand och Ingrid Reinli Bild: Ingrid Reinli och PathFinders
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I Hong Kong kan man resa kollektivt på flera sätt, med buss, båt, tunnelbana, taxi eller spårvagn (det vill säga Hong Kong Tram). Spårvagnen 
är nog det billigaste sättet att ta sig fram. Det är också en av Hong Kongs äldsta färdmedel när det gäller kollektivtrafik. Men det är klart, 
det är inte det snabbaste sättet att ta sig fram. Men kanske det roligaste. Jag testade att använda det som sightseeingfärdmedel. Från öst 
till väst, från Shau Kei Wan till Kennedy Town. En heldag med lite olika stopp som får en att avnjuta hela Hong Kongkulturen på en dag.
Turen kan ju göras på alla möjliga sätt, som pubrunda, som shoppingresa eller bara sitta och titta samt insupa den lokala atmosfären. 
Kanske något att göra på en lördag för den erfarna Hong Kongbon eller varför inte som en heldag med besökande gäster. Jag prövade att 
göra den som en heldag, det blev perfekt.

Ding Ding Tram

Från Sai Wan Ho Ferry Pier kan 
du ta färja till bland annat Kwun 
Tong, Sam Ka Tsuen samt Tung 
Lung Chau.

Start: Frukost i Shau Kei Wan
Det kändes svårt att dra igång utan 
att fylla på med energi. Så jag började 
med en brakfrukost i Shau Kei Wan. 
På tips från vänner som bor här blev 
det Café Madera på 23 Shau Kei Wan 
Main Street. Lurade dessutom med mig 
maken som sällskap. Inget man måste 
göra - lura med sig maken alltså - men 
helt klart att rekommendera. Kaféet 
är litet och mysigt, serverar klassiska 
croissants, äggröra etc. Vi prövade 
stora menyn med både äggröra, skinka, 
korv och croissants. Det sistnämnda är 
absolut bäst. Vill du äta en mer lokalt 
inspirerad frukost så pröva istället Lee 

noddle shop på 
samma gata.

01W: Hoppa på vid ändstationen
Lämnade sedan av maken vid tunnel-
banan och promenerade längs Shau Kei 
Wan Main Street som är spårvägens 
ändhållplats.

Som sig bör på en ändhållplats är det 
lätt att få plats var man vill i vagnen så 
jag satte mig på andra våningen längst 
fram. Längs Shau Kei Wan Road ligger 
de små butikerna och restaurangerna 
tätt. Morgonmyllret har inte riktigt tagit 
fart. Det slår mig att som vanligt i Hong 
Kong så får jag inte glömma att titta 
uppåt också. Hur det hänger kalsonger 
på tork utanför ett äldre hus bredvid en 
glasad blank och hög skyskrapa. Uppe 
på fjärde våningen i ett äldre hus rensar 
en äldre man i sin egengjorda lilla 
trädgård placerad på den lilla avsatsen 
som ofta är byggd ovanför AC-appara-
terna. På nedervåningen i vagnen hör 
jag ett gäng kinesiska damer som pratar 
väldigt högt (läs skriker) och skrattar. 
Det hela känns väldigt Hong Kong.

10W: Ta en tur i parken
Jag kliver av på Tai Hong Street och går 
norrut längs samma gata. Jag har varit 
här förr och på något sätt gillar jag 
känslan här. Det är väldigt lokalt. Runt 
mig reser sig bostadskomplexen, mest 
är det s.k public housing som huserar de 
som varken har råd med fantasihyrorna 
eller kan köpa sig en bostad. Här möter 

jag kinesiska unga män och kvinnor 
som stressar iväg till sina jobb 

och Hong Kongs äldre garde 

som sakta vaggar fram, rör sina armar 
och händer i små inövade rörelser. Jag 
tar mig hela vägen ner till vattnet, här 
råder ett lugn som inte är så lätt att 
hitta mitt i staden. Längs vattnet ligger 
restauranger, pubar och kaféer. Just 
nu är det mesta stängt men kaféerna 
är öppna och jag överväger en kaffe 
till. Men istället fortsätter jag längs 
strandpromenaden, stannar till vid 
fiskargubbarna som dividerar om vilka 
drag som passar bäst, eller vad vet jag 
vad de pratar om. Kan inte ens räkna till 
tio på kantonesiska.

Jag kommer in i Quarry Bay Park, här 
motioneras det i alla dess former. 
Elever från Korean International School 
springer ikapp. Ett gäng äldre kineser 
kör en slags blandning av Tai Chi och 
bibelmöte med något slags kinesisk 
variant på kyrkomusik som strömmar ut 
ur en lätt sprängd högtalare.

Här ligger även minimuseet Sir Alexan-
der Grantham, där du får kika inuti en 
av Hong Kongs gamla brandbåtar. Jag 
tar en tur och lär mig att att båten var i 
bruk mellan 1953 och 2002 och annat 
smått och gott om Hong Kongs olika 
räddningsaktioner.

14W: Kliv på vid City Plaza
Från parken tar jag mig, över gångbron, 
rakt upp mot City Plaza i Taikoo. Ett 
av mina favoriter bland Hong Kongs 
shoppingcentra. Jag tar en sväng in på 
Under Armour och fyndar ett par nya 
träningsbyxor. Perfekt. Sen toapaus och 
ut på Kings Road via MTR uppgång B.

Nu är det skönt att få vila fötterna 
en stund. Färden 
går vidare mot 
Quarry Bay. Nu fylls 
gatorna nedanför 
på med mer och 
mer folk.

Längs Kings Road vid 
Quarry Bay är det nästan 
bara kinesiska restaurang-
er och affärer med sina 
fina neonskyltar. 

Härligt färgsprakande. När jag når Tin 
Hau och Fortress Hill når folkmängden 
sin kulmen och jag njuter av att sitta 
högst upp i den dubbeldäckade spårvag-
nen och slipper trängas där nere.

41W: Vila i Victoria park
Nästa stopp Viktoria park. Jag går in 
i parken och känner direkt ett lugn 
från gatans brus. Blomstermarknaden 
från det kinesiska nyåret håller på att 
plockas ner men massor av blommor 
är fortfarande kvar och det doftar gott. 
Går bort till löpbanan och sätter mig en 
stund och tittar på folk. En aktivitet man 
kan ägna sig åt nästan överallt i Hong 
Kong utan att få tråkigt. Bäst gillar 
jag gubbarna i 70-års åldern som kör 
radiostyrda båtar i den lilla dammen. De 
kör så vattnat sprutar och med ett allvar 
värdigt en 7-åring med en ny leksak. På 
den öppna ytan i mitten pågår någon 
slags utställning, annars är det ett 
perfekt ställe att lägga sig ner en stund 
på gräset och kika på molnen.

Istället för att gå ut till samma hållplats 
igen så tar jag mig bort mot Causeway 
Bay. Från lugnet inne i parken direkt ut 
till världsrekord i människor på samma 
ställe. Tror de flesta har en hatkärlek till 
denna del av Hong Kong. Alldeles för 
mycket folk men här finns ju verkligen 
allt. Till och med tanter som hjälper dig 
med lycka och framgång under Canal 
Road Flyover. Jag går förbi och kikar 

sådär lite lagom, så det inte syns att jag 
är nyfiken vilket jag förstås är. Men inte 
heller denna gång slår jag mig ner på en 
liten miniplastpall vid någon av tanterna 
och deras rökelser. istället kliver jag på 
hållplats 50W och åker mot Wan Chai.

58W: Lunch i charmiga Wan Chai
Wan Chai ligger mig varmt om hjärtat 
sedan vi bodde där. Här finns typ en 
miljon ställen att välja mellan. Här 
möter jag upp Ingrid för lunch. Hon 
passar på att laga mobilskärmen på Dr 
Mobile innan vi går till Koh Thai på Ship 
Street. Bra thaiställe där man faktiskt 
kan sitta utomhus. Set lunch för runt 
100-lappen inklusive förrätt och dricka. 
Vi promenerar bort längs Johnston Road 
och hoppar på spårvagnen igen utanför 
Wellcome.

68W: Shopping i Central
Vi hoppar av precis utanför HSBCs 
kontor och tar en liten tur under 
byggnaden och kikar på installationen 
med historiska bilder och där man visar 
var Hong Kongs strandlinje låg vid olika 
årtal. Snyggt och intressant.

Vi tar och promenerar bort till Pedder 
Street och Duddel Street för att ta något 
att dricka på Duddels. Men vi får gå 
odruckna tillbaka till Des Voeux Road 
eftersom där rådde ett privat event. Vi 
kliver på spårvagnen igen och tuffar 
vidare mot Mid-Level Escalators.

72W Vattenhål i Soho
Sohos charm behöver väl inte presen-

teras närmare. Kliv av vid Pottinger 
Street och ta en liten tur längs 

Pottinger Street och sen 
en eftermiddagsdrink 

någonstans i Soho. 
Det är du värd. Ta 

dig sedan tillbaka till Des Voeux Road 
Central och hoppa på igen.

77W Shueng Wan bjuder på lokalt
Här möter den kinesiska kulturen vårt 
västliga kulturarv på ett nästan unikt 
sätt. Vi hoppar av och tar en sväng 
förbi kulturmärkta Western Market, en 
av de äldre byggnaderna i Hong Kong. 
Tygmarknaden på andra våningen är 
färgsprakande och fast mitt intresse för 
tyger är minimalt så är det härligt att gå 
omkring och klämma och känna på alla 
färgglada tygrullar. De olika båsens äga-
re försöker locka med det ena och det 
andra, de kan ju inte veta att jag aldrig 
sytt en rak söm i hela mitt liv. Vi går ut 
igen på gatan och tar en sväng runt 
i kvarteren. Här finner man en härlig 
blandning av butiker och restauranger. 
Ingrid tipsar om goda dim sum på Dim 
Sum Square. Men fortfarande mätta går 
vi vidare ner mot spårvagnen igen. 

Vi kliver på och vilar trötta fötter. 
Nedanför myllrar kvällslivet igång när vi 
skakar fram längs Des Voeux Road West. 
Här kryllar det av butiker som säljer 
torkade medicinalväxter av alla de slag 
som sägs hjälpa mot både den ena och 
den andra åkomman. 

Vi närmar oss slutstationen, åker förbi 
den stora gråsuggan till byggnad i 
utkanten av Kennedy Town som huserar 
en stor simhall. Hela vägen till slutsta-
tionen 104W. 

104W: Slutstation och middag i 
Kennedy Town
Vi tar en vända förbi New Praya Kenne-
dy Town där man kan få sig en matbit 
längs vattenlinjen, dock med en relativt 
trafikerad väg mellan restaurangen och 
vattnet. Det är dock fortfarande lite ti-
digt på kvällen och de flesta ställena har 
inte riktigt öppnat än. Istället passar vi 
på att ta en titt på Kennedy Towns Wet 

Market. Klockan börjar närma sig en 
fördrink och vi slår oss ner på Forbes 36 
på Forbes street och tar varsin Stiefel. 
Nu börjar magen kurra och vi beslutar 
oss för att äta på Miss Saigon lite längre 
ner på samma gata. Ingrid ber om notan 
- av en annan kund -  mannen finner 
sig redigt och ber i sin tur helt sonika 
servitören att komma med vår nota. 
Härligt att man hjälps åt här i Kennedy 
Town. Den vietnamesiska maten på 
Miss Saigon smakar och vi tar oss mätta 
och belåtna hem efter en heldag med 
Hong Kongs fantastiska spårväg.

Ställen vi inte hann med men 
som är värda ett besök:

- Lunch på Dim Taj Fung. Miche-
linkrogen som inte kostar skjortan 
men som serverar gudabenådade 
dumplings.

- Ta någon av vagnarna som går upp 
mot Happy Valley, är det dessutom 
onsdagkväll så kan du hoppa av och 
titta på hästkapplöpning.

- Äta Hong Kongvåfflor på Master 
Low Kee i Shau Kei Wan. Ska vara 
fantastiska.

- Gå runt i Soho och titta in i någon 
av alla små fantastiska modebuti-
kerna där.

T i P s e TT i P s e T

Text & Bild: Lena Löfling
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r e sa m e d  fa m i l J e n

Text & Bild: Helén von Zweigbergk

Att resa själv med barn utan att behöva tänka alltför mycket på allt prak-
tiskt? Går det? Absolut! Jag gjorde det med mina tre pojkar. Vi följde med 
Kinaresor på familjevecka i Peking. Att vi var bosatta i Hong Kong var ing-
et hinder.  Det visade sig gå alldeles utmärkt att boka flygresa och ordna 
visum själv och sedan möta upp resten av gruppen på Pekings flygplats. Vi 
kunde t o m följa med gruppens busstransfer från och till flygplatsen och 
slapp därmed att ta oss själva till och från hotellet med taxi.

Resan rekommenderades för barn 
från 6 år och uppåt, vilket nog var 
ett rätt bra riktmärke. Gruppen 
bestod för övrigt just av barnfa-
miljer med barn i åldrarna 7 till 14 
år.  Mina pojkar var vid tillfället 4, 7 
och 12 år. Min 4-åring klarade det 
dock galant, men det kan ju ha att 
göra med att han är barn nummer 
tre i syskonskaran och således van 
att bara hänga med överallt. Vi var 
flera i gruppen som reste ensamma 
med barn. Den tuffaste deltagaren 
var nog farmodern som åkte med 
sitt barnbarn.

Bra programinnehåll
Programmet var fullmatat med en 
lagom blandning av utflyktsmål, 
kultur, guidning och tillfällen för 
både fotografering och shopping. 
Vi besökte platser som Himmelska 
fridens torg, Den förbjudna staden, 
Himmelstemplet, Kinesiska muren 
och hutongerna. Utöver detta fick 
vi se hur vackra emaljföremål till-
verkades i cloisonné samt hur silke 
framställdes och hur det användes 
för att tillverka exempelvis täck-
en. Det fanns även lite mer hands 
on-upplevelser, såsom teprovning, 
äta lunch hemma hos en kinesisk 
familj och göra dumplings. Även 
utrymme för egen tid fanns inlagt. 
Vissa eftermiddagar/kvällar var 
fria och en av dagarna var helt pro-
gramfri, vilket gjorde att man hade 
tillfälle att ge sig ut på egna äventyr 
och äta annan mat än bara kine-
siskt om man så önskade. 

Barnanpassade inslag
Programmet var upplagt med hän-
syn till att det var barn med på re-
san. Vid välkomstlunchen fick alla 
barn färgglada ätpinnar i plast att 
använda vid måltiderna. Det var 
ingen stress på utflykterna utan 
gott om tid så att alla kunde ta det 
lite lugnt. Därutöver blandades det 
in lekfulla inslag, såsom drakflyg-
ning i parken vid Himmelstemplet, 
skattjakt där det gällde att hitta oli-
ka föremål i den förbjudna staden 
samt besök på leksaksmarknaden 
vid Pärlmarknaden. Medan vi vän-
tade på bussen kunde Stina, en av 
två svensktalande reseledare, ha en 
lekstund, vid ett tillfälle i bussen 
bjöds barnen på kinesiskt ”lördags-
godis” och på vägen hem en sen 
kväll berättades det en godnattsaga 
med kinesiskt tema. 

Flexibla reseledare
Stina och hennes likaledes svensk-
talande reseledarkollega Monica 
var mycket proffsiga och tillmö-
tesgående. Det märktes att Stina 
arbetat länge inom resebranschen. 
Hon var väldigt flexibel, och alltid 
villig att lyssna in på gruppens öns-
kemål. Till exempel erbjöd hon sig 
att ta oss till en matmarknad, nå-
got som inte ingick i det ordinarie 
programmet. Det var en upplevelse 
då det inte bara såldes typisk street 
food utan också lite läskigare sa-
ker som skorpioner, spindlar och 
tusenfotingar på spett. Ett annat 
exempel var hur Stina spontant 

fixade vernissage på hotellet av de 
teckningar med motiv från Peking 
som barnen hade ritat. Monica, 
som är kinesiska, men som valt att 
läsa svenska som en del av sin uni-
versitetsutbildning bjöd på sig själv 
och berättade gärna om sig, sin son 
och sitt liv i Kina.

Jianguo hotel
Vi bodde på Jianguo Hotel, ett fyr-
stjärnigt hotell, som var helt okej 
både gällande rummen och frukos-
ten. Dessutom låg det nära både 
silkesmarknaden, ett litet köpcen-
ter och ett flertal restauranger samt 
massage och manikyr/pedikyr-
salong. Tunnelbanan fanns också 
runt knuten. 

Ett stort plus var också att när 
jag bad hotellreceptionen om en 
adapter till familjens oräkneliga 
elektronikprylar, då fick vi inte bara 
en liten plugg, utan en hel gren-
kontakt. Det fanns även en inom-
huspool på hotellet, men det blev 
inte av att jag och pojkarna pröva-
de den.

Sammanfattningsvis hade vi 
en mycket bra resa. I och med att 
det mesta var arrangerat blev resan 
enkel och vi kunde verkligen njuta 
av alla upplevelser. För den som vill 
resa till Peking rekommenderar jag 
Kinaresor varmt, inte minst efter-
som det är kul och lite speciellt att 
som utlandsboende få turista med 
andra svenskar.

FAMILJEVECKA I PEKING 
MED ANDRA SVENSKAR

Flygresa: 14.106 SEK med Cathay.

Visum: För fyra personer gick det på ca 
1.200 SEK

Landarrangemanget (dvs hotell, transfer, 
inträdesavgifter, frukost, lunch och middag 
alla programlagda dagar) efter diverse 
barnrabatter för barn mellan 2–11 år. 
33 500 SEK

Obs! Flygresan hade blivit billigare med 
ett annat flygbolag. Visumansökan direkt 
hos Immigration Department hade också 
blivit billigare.  

Anordnas: En vecka under påsk-, sommar- 
och höstlovet.

Kinaresor har 
funnits sedan 
2003

Resmål: Inte bara 
Kina utan även 
Kambodja, Mon-
goliet, Vietnam, 
Laos och Burma.

De anordnar 
färdiga grupp-
resor men kan 
även arrangera 
skräddarsydda 
specialresor.

Familjevecka 
i Peking har 
anordnats sedan 
2008.

Se mer på www.
kinaresor.se

FAKTA

FAKTA OM VÅR RESA
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För den som vill 
ha ytterligare 
inspiration om 
fine dining här i 
Hong Kong och 
Macau, googla 
”100-top-ta-
bles-2017”.

TIPS

Text: Måns Olsson  Bild: Peter Thelin/pixabay/Openrice

Nordamerika – Ruth’s Chris  
Steakhouse
Slutstriden stod mellan Morton’s of 
Chicago och Ruth’s Chris! Båda dessa 
steakhouse-kedjor uppfyller kraven för en 
enastående kväll: fantastiska amerikanska 
stekar, bra service, och en bra (om än 
ganska dyr, ja vi är ju i Hong Kong!) till-
hörande vinlista med allt från Napa Valley 
cabernets till australiensiska shirazer. Det 
som talar till Ruth’s Chris (Central branch) 
fördel är atmosfären. Boka bord i den 
del av restaurangen som ligger närmast 
entrén (dvs inte längst in i det större rum-
met), och skinnsofforna och träpanelerna 
gör så att det känns som man var tillbaka i 
Chicago under Al Capones dagar!

Missa inte: Porterhouse steak for two 
(samma koncept finns på Morton’s)

Pris/person: HK$ 1,500

Adress: Lippo Centre Tower 2, 89 Queens-
way, Admiralty

Nordeuropa – Frantzén’s Kitchen
Vad vore väl en väldsturné utan ett besök 
i Sverige? Relativt nyöppnade Frantzén’s 
erbjuder svenska och nordiska favoriter i 
”modern tapas style”. Mycket bra råvaror, 
och trevlig alert service. Inte världens 
billigaste middag, men det kostar ju att 
ligga på topp. Ingenting smakade något 
annat än utsökt! Glada i hågen efter 
maten och vinet, så hade vi det oerhört 
goda omdömet att även beställa in en 
flaska Mackmyra whisky för att avsluta 
kvällen (nedan exkluderat från pris-indika-
tionen…).  

Missa inte: ingenting, allt är gott!

Pris/person: HK$ 1,200

Adress: 11 Upper Station Street, Sheung 
Wan

Sydeuropa – Giando
Klassisk italiensk fine dining, med vita dukar och hela ba-
letten. Atmosfären är genuint trevlig och likaså servicen. 
En restaurang som fungerar för allt från affärsmiddagar 
till födelsedagskvällar. Trevlig vinlista, men dessvärre 
bättre att hålla sig till de icke-italienska vinerna när det 
kommer till pris/kvalitet, och kanske ännu bättre att helt 
enkelt ta med sig en egen flaska och betala deras corkage 
fee på HK$ 300.

Missa inte: carpaccio di manzo, och en otroligt god 
burrata

Pris/person: HK$ 1,000+

Adress: 9 Star Street, Wan Chai

Afrika – Sahara
Afrika var kanske den utmanande kontinenten på vår kulinariska 
fine dining resa jorden runt. Vad gäller själva Sahara-konceptet 
(marockanskt kök) så får vi nog droppa ”fine” från dining, men det 
betyder inte att detta är en tråkig restaurang. Tvärtom. Med livlig 
atmosfär, uppslupen stämning, påpasslig service och god mat så är 
det det perfekta stället för en trevlig kväll ute. Dessutom serveras 
det shisha (vattenpipa) att avsluta middagen med.

Missa inte: slow cooked lamb (enastående!)

Pris/person: HK$ 500

Adress: 11 Elgin Street, Central

Mellanöstern – Beirut Bar & Res-
taurant
Klassisk libanesisk restaurang med trevlig 
atmosfär, som ligger mitt i LKF-smeten. 
Kvick och uppmärksam service och en 
meny som innehåller alla de obligatoriska 
kulinariska ingredienserna som man hade 
förväntat sig att hitta på en restaurang i, 
ja just det, Beirut.

Missa inte: taboulleh, baba ganoush och 
fried kibbeh (till att börja med…)

Pris/person: HK$ 500+

Adress: 1/F (ta hissen), 27-39 D’Aguilar 
Street, Lan Kwai Fong 

Asien – Hutong
Belägen på södra spetsen av Kowloon 
ungefär fem minuters promenad från 
Tsim Sha Tsui Ferry Pier, med en strålande 
”wow-utsikt” över Victoria Harbour och 
Hong Kong Islands skyline, så är Hutong 
en klassisk kinesisk fine dining restaurang 
i lite modern tappning. Maten är utsökt, 
med en variation mellan starka Sichu-
an-influerade kreationer och mindre starka 
rätter från norra Kina, inkl. traditionella 
dumplings. Om maten är god, så är atmos-
fären minst lika bra, och utsikten ännu ett 
strå vassare!

Missa inte: beggar’s chicken (förbeställ 
den), och en Pornstar Martini i Aqua Bar 
två våningar upp

Pris/person: HK$ 1,000+

Adress: 1 Peking Road, Kowloon

Australien – Wooloomooloo Prime
Förrätterna var så goda, att vi aldrig ens kom fram 
till huvudrätterna (steaks). Med en utsikt som 
rivaliserar Hutong, en stor pluspoäng är den ytterst 
trevliga takterassen, som sannerligen inte går av för 
hackor! Namnet då? Förutom att vara en förort till 
Sydney, så gav en sökning på Wikipedia följande re-
sultat: ”Anthropologist J.D. McCarthy wrote in ’NSW 
Aboriginal Places Names’, in 1946, that Wooloomoo-
loo could be derived from either Wallamullah, mea-
ning place of plenty or Wallabahmullah, meaning a 
young black kangaroo”. Så värst många unga svarta 
kängrur såg vi inte till – men detta är helt klart en 
”must visit” restaurang! Trevlig vinlista också!

Missa inte: beef tartar och fried scallops 

Pris/person: HK$ 700+

Adress: 100 Nathan Road, The One, Floor 21, 
Kowloon

Sydamerika – Tokyolima
Peru, kanske ett av världens bästa matländer? Dessutom med starka band till 
Japan (15–20 % av befolkningen utgörs av japaner och kineser). Sydamerika 
får således representeras av den peruansk-japanska fusion-restaurangen To-
kyolima, som slog upp portarna i mitten av februari. Kvaliteten på maten och 
servicen är definitivt enligt förvätningarna, och det finns en trevlig barsektion 
med bord innan man kommer in i själva restaurangdelen där man kan sitta 
och filosofera över en pisco sour.

Missa inte: ceviche, bbq steak och, viktigast av allt: pisco sour Peruana såklart

Pris/person: HK$ 1,000

Adress: 18-20 Lyndhurst Terrace, Central

Efter ett alltför salladsinspirerat 
första kvartal, så är det nu dags att 
göra en 180-graders u-sväng från 
detox till retox, och återgå till de 
gamla goda tiderna av wining and 
dining! Inspirerade av Jules Vernes 
klassiska äventyrsroman Around 
the World in Eighty Days, så är fo-
kuset nu Around the World in Hong 
Kong in 8 Days! I Vernes roman så 
satte ju Phileas Fogg fot här i Hong 
Kong en-route med ångbåt från 
Calcutta till Yokohama.

Så efter ”local seafood” och ”salla-
der” uppgraderar vi nu till lite mer 
av ”fine dining” jorden runt. Var 
ska man gå när chefen som inte gil-
lar kinesiskt eller sushi kommer på 
besök? Hur impar man på den nya 
flamman som faktiskt verkligen 
gillar kinesiskt? Var tar man med 
sin äkta make som bara tycker om 
amerikanska stekar, när man har 

något lite extra att fira? Det är ex-
akt det vi försöker svara på i denna 
upplaga av Bulletinens mat- och 
dryckeshörna! 

Definitionen av fine dining i Wiki-
pedia lyder som följer: ”Fine dining 
restaurants are full service restau-
rants with specific dedicated meal 
courses. Décor of such restaurants 
features higher-quality materials, 
with establishments having certain 
rules of dining which visitors are 
generally expected to follow, often 
including a dress code.” Vår egen 
definition är en variant av detta: (i) 
riktigt bra mat, service och atmos-
fär, (ii) en trevlig och inspirerande 

vinlista, och (iii) någonstans runt 
HK$ 500-1,500 per person för en 
helkväll med (i vissa fall motsvarig-
heten till) en trerätters middag och 
utan att snåla på drycken! 

Världen har ju förändrat sig en 
del sedan Phileas Foggs och Jean 
Passepartouts resa någon gång på 
mitten av 1800-talet, så vi har även 
utvidgat begreppet jorden runt till 
att faktiskt inbegripa alla kontinen-
ter, exklusive Antarktis. Så istället 
för att köpa en jordenruntbiljett 
med One World eller Star Alliance, 
och dra ett varv på åtta dagar, så 
har vi försökt att beta av så många 
restauranger vi kan, och valt ut åtta 
kulinariska rekommendationer att 
representera världen, här i Hong 
Kong. Så håll i er, då kör vi igång!
Till nästa gång, framåt marsch!

//måns

Jorden runt på 8 dagar

”En mästare på att hålla 
hov”, sa Bill.
”En hovmästare”, sa Bull.

“Fin middag”, sa Bill.
”Middagsfin”, sa 
Bull.

Bi
ld

: P
et

er
 T

he
lin

Bi
ld

: P
et

er
 T

he
lin

Bi
ld

: I
ce

pi
c.

se

Bi
ld

: P
ix

ab
ay

Bi
ld

: P
ix

ab
ay

Bi
ld

: O
pe

nr
ic

e

Bi
ld

: O
pe

nr
ic

e

Bi
ld

: P
ix

ab
ay



12            13Bulletinen APRil 2017 Bulletinen APRil 2017

>>

allt du vill veta om 
Hong kongs taxi men 
inte vågat fråga  

De allra flesta av oss åker taxi då 
och då och har haft blandad er-
farenhet. Det finns saker vi har 
undrat över och velat fråga. Vi på 
Bulletinen gjorde slag i saken och 
bestämde oss för att hitta någon 
som jobbar bakom ratten och som 
vet lite om taxi i Hong Kong i all-
mänhet och tack vare Swean Linda 
Engdahl kom vi i kontakt med Mr 
Man Au.

Mr Man, vår chaufför
Mr Man, som han föredrar att kall-
las, ser inte ut som en vanlig taxi-
chaufför. Han är välklädd och han 
talar med mild röst. Mr Man för-
klarar att han har jobbat som taxi-
chaufför i fyra år nu och han brukar 
köra på Hong Kongön som han är 
mest bekant med, men egentligen 
kör han förstås varhelst kunden vill 
åka.  

Om han råkar bli strandsatt 
i Kowloon, kör han till ICC i hopp 
om att kunna komma tillbaka till 
Central och avslutar han en resa i 
New Territories så kör han till Sha-
tin, eftersom chansen att få resor 
till ön är stor därifrån.

Mr Man arbetade tidigare på 
ett tryckeri men tvingades byta 
jobb när fabriken stängde. - Jag 
tog taxilicensen långt innan dess, 
säger Mr Man. Jag kunde inte låta 
bli att påpeka att han var så myck-
et trevligare än den genomsnittlige 
taxichauffören, och han svarade 
vänligt: - Taxichaufförer som oss, vi 
som byter karriär mitt i livet, är ofta 

mer serviceinriktade, vi överför vår 
kunskap från våra tidigare jobb till 
vår nuvarande roll. 

Livet som chaufför
Mr Man gillar livet som taxichauf-
för, ”det jag tjänar som taxichaufför 
är tillräckligt för att det ska gå ihop, 
jag kan försörja mina två barn”, 
säger han, ”dessutom är det trev-
ligt att möta nya och intressanta 
människor hela tiden. Du kan små-
prata med passagerarna när du ar-
betar och du kan också småprata 
med andra kolleger”.

Hjälp av appar
Så det verkar vara bra att vara taxi-
chaufför i Hong Kong? ”-Självklart 
finns det baksidor med att vara 
taxichaufför här” säger Mr Man, 

”Det finns så många vägar i Hong 
Kong som jag inte känner till och 
det finns ingen här som kan lära 
dig. Det är också besvärligt att hit-
ta toaletter, det är lite lättare på ön. 
Dessutom är trafiken i Hong Kong 
väldigt intensiv! ”Lyckligtvis har 
jag hjälp av GPS och taxiprogram. 
De underlättar att få kunder och 
man hittar lättare nuförtiden. ”Tax-
iAppar började bli populära bland 
förarna under Occupy Central, tra-
fiksituationen var verkligen illa då. 
Då var det omöjligt att köra ända 
fram till kunderna. Numera kan vi 
med hjälp av programmen ta nästa 
kund inom 10 minuter i stället för 
att bli stillastående i trafiken.”

Kräsna förare?
Det kan tyckas ironiskt att man be-

höver hjälp av program för att hitta 
kunder samtidigt som det är vanligt 
att passagerarna ratas av taxichauf-
förer i Hong Kong, ibland t.o.m när 
du redan har satt dig i taxin. Dess-
utom säger taxiskylten ibland ”ur 
drift” och ändå kan föraren beslu-
ta sig för att plocka upp dig. Det är 
förvirrande för oss passagerare.  Mr 
Man förklarar att det kan finnas oli-
ka skäl till detta: 
1. När det är dags att byta skift (i 
allmänhet går ett skift från 05:00 till 
16:00 och nästa från 16:00 till 05:00, 
men det finns undantag eftersom 
tiderna bestäms av förarna själva). 
Dessutom måste föraren ibland 
tanka bilen innan han lämnar till-
baka den till ägaren. Om kundde-
stinationen är på väg till bensinsta-
tionen innan föraren avslutar sitt 
skift, så kan föraren ta upp passa-
geraren. 
2. Eftersom det inte finns speciella 
köer för att åka över till andra sidan 
Victoria Harbour på alla ställen så 
har det blivit en regel för taxi som 
vill kör över till andra sidan att sätta 
upp skylten ”ur drift” och på så sätt 
vänta på ”rätt” passagerare.

Finns det någon favoritresa?
Har taxichaufförerna några favori-

tresor? ”Nej, inte direkt” säger han, 
t ex en resa till Shenzhen Bay kan 
vara bra, eftersom det är en lång 
resa och det alltid finns många 
människor som väntar vid taxista-
tionen där, så det tar inte lång tid 
att komma därifrån.
Resor till flygplatsen är inte nöd-
vändigtvis bra trots det långa av-
ståndet, säger Mr Man, ”det beror 
på vilken tid på dagen det är. Det 
bästa (för mig) är att vara där vid 
middagstid, då kan jag enkelt få en 
kund tillbaka från flygplatsen. ”Mr 
Man tillägger att det är bra med 
korta resor också. ”Det beror verk-
ligen på situationen. Men det vär-
sta är när du har väntat länge vid 
taxistationen och sedan få en kort 
resa. När en resa överstiger 80 HKD 
sänks taxan per kilometer vilket 
också gör att långa resor inte alltid 
är att föredra.

Taxi i förändring
Som tidigare sagts så gillar Mr Man 
Appar eftersom de hjälper honom 
att hitta passagerare snabbare. Så 
vad är din åsikt om Uber? Överras-
kande nog svarar han, efter en kort 
betänketid, ”Jag tycker det är bra 
med Uber! Det är bra med konkur-
rens, det blir förbättringar när det 

finns konkurrens!”. Vad tycker du 
om taxibilar som erbjuder rabatter 
(vanligtvis 15 % rabatt eller ett fast 
belopp till vissa destinationer, t ex 
flygplatsen) för passagerarna?  ”Jag 
ogillar dem inte, ärligt talat, ibland 
ger jag rabattresor jag med. Om jag 
t ex hamnar i ett mer avlägset områ-
de så tar jag ibland rabattkörningar 
via en app, det är bra att komma 
därifrån så fort som möjligt.

Nya MTR-linjer har faktiskt 
den största effekten på verksam-
heten. ”Särskilt den nya linjen till 
södra sidan av Hong Kong-ön”, 
säger han, ”Många väljer att åka 
MTR istället för taxi eftersom det är 
mycket snabbare och bekvämare, 
även jag själv gör det”.

Bor man i en stad som Hong Kong, finns det egentligen inget behov av att ha en egen 
bil. Kollektivtrafiken är väl utvecklad och nästan alla platser kan nås inom 1 timme. 
Det finns dock tillfällen då du är obekant med området (särskilt om du är ny i stan) 
eller när du har bråttom, eller bara när du inte orkar gå till närmaste MTR station. Då 
uppskattar man taxi och att det är så mycket billigare i Hong Kong jämfört med andra 
jämförbara städer. En taxi kan vara din räddare ibland.

Namn: Man Au

Bor i: Aberdeen 
just nu

År som taxichauf-
för : 4

Distrikt: Hong 
Kong-ön

Arbetstid: Från kl 
06:00 till kl 16:00 
varje dag, 6 
dagar i veckan

Intressen: spela 
fotboll, fiska och 
att simma på 
sommaren

FAKTA

s å  f u n k a r  d e Ts å  f u n k a r  d e T

Text: June Heung  Bild: Linn Larsson/Lena Löfling

Taxichauffören 
Mr Man i sin 
nypolerade Ford 
Connect.

Antal tillåtna passagerare i en bil: 4 eller 5, be-
roende på taxilicens och specifikation för  bilen.

Året då myndigheterna utfärdade senaste taxili-
censen: 1998 (nu säljs licenser mellan ägare).

Extra avgift för att använda bagageluckan: 
5HKD/st för varje bagage-enhet (utom för baby-
vagn, rullstol och gånghjälpmedel för personer 
med funktionshinder)

Extra avgift för djur: 5 HKD

Nuvarande pris för en taxilicens: ca 6 miljoner 
HKD

Genomsnittlig månadsinkomst för taxichauffö-
rer: ca 10.000 HKD

Genomsnittligt antal taxiresor per dag:  
ca 1 miljon
(Källa: http://www.td.gov.hk/en/transport_in_

hong_kong/public_transport/taxi/)

Antal röda 
(Urban) taxi: 
15.250

Antal gröna 
(NT) taxi: 
2.838

Antal blå 
(Lantau) taxi: 
75

FAKTA HONG KONG TAXI I SIFFROR
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Taxisjukan
Ett annat mysterium med taxi i 
Hong Kong är hur förarna kör. 
Många förare tenderar att bromsa 
kraftigt och accelerera snabbt som 
om de försöker göra sitt bästa för 
att få dig illamående. Gör de så för 
att spara gas? ”Nej, det hjälper inte, 
man kan inte spara gas genom att 
köra så. Tvärtom är det mer san-
nolikt att slösar gas! De kör så för 
att de är otåliga, de försöker köra 
snabbare för att tjäna mer pengar. 
Det kan också vara så att vissa fö-
rare distraheras av de många mo-
biltelefonerna, och är tvungna att 
bromsa snabbt.” Han fortsätter: 
”Jag erkänner att jag kör annorlun-
da när jag kör i jobbet. När jag kör 
min egen bil är jag mer avslapp-
nad. ”

Alla telefoner i framrutan
Det leder fram till en annan fråga 
– varför har en del förare så många 
telefoner i sin taxi? ”Jag personli-
gen bara har två telefoner. En del 
har fler eftersom de vill ha en enhet 

för varje app. Vissa förare tar också 
order och skickar dem vidare till 
sina egna taxipolare. ”

Mr Man har under sina fyra år som 
taxichaufför upplevt många toki-
ga händelser. I början körde han 
mycket nattskift och de flesta av 
hans mest minnesvärda resor hän-
de då.

Den mest generösa passageraren: 
Det var en kort resa på cirka 35HKD, 
passageraren gav mig 500HKD och 
bad om växel på endast 300HKD, så 
det blev en stor dricks på 170HKD.

Den mest irriterande passageraren: 
Kanske inte så irriterande men den 
mest omständliga var en ung tjej 
som steg in i min bil från LKF. Hon 
verkade vara ok men så småning-
om blev hon fullare under åkturen 
och när vi kom fram så insåg hon 
att hon hade förlorat sin telefon 
och plånbok. Hon bad mig att vän-
ta på henne medan hon gick upp 
för att hämta kontanter. Hon hitta-

de bara en 1000-lapp och jag hade 
ingen växel så det slutade med att 
vi körde tillbaka till LKF för att hitta 
hennes pojkvän och leta efter plån-
boken och telefonen, men de åter-
fanns inte.

De värsta passagerarna: De som 
inte betalar - de är berusade och de 
betalar inte. Det finns inte mycket 
du kan göra.

Den mest komiska händelsen: När 
en kund råkade halka och flög in i 
bilen, kanske det var halt ute och 
han hade bråttom att hoppa in i 
bilen. Det såg hemskt roligt ut och 
jag fick kämpa för att hålla mig för 
skratt!

De bästa upplevelserna: Att möta 
människor som delar mina in-
tressen, en passagerare lärde mig 
mycket om fiske. Och för några 
månader sen körde jag en kund till 
flygplatsen, sedan dess har han bli-
vit en av mina stamgäster och vill 
ofta att jag hämtar honom där!

För att bli taxichaufför, måste du 
ta en taxiförarlegitimation, då är 
du fri att hyra en taxi och börja 
ditt arbete vilket är mycket bil-
ligare än att köpa en licens och 
en bil. Nuvarande månadshyra 
för en taxi är ca 10.000 HKD per 
skift. Gasen kostar ca 470 HKD 
per skift, vilket betalas av föraren. 
Bilägaren kan i allmänhet tjäna 
20.000 HKD per månad efter att 
ha betalat underhållskostnader 
(2.000 HKD–3000 HKD) och avgif-
ten till vaktmästaren (1.000HKD).

Jobbar många timmar
Ibland, när det är mycket att göra, 
kan dagföraren utöka sin tid inpå 
nattskiftet. Det finns ingen lag 
som begränsar hur många tim-
mar varje förare får arbeta. När 
bilarna inte används står de oftast 
parkerade på en parkeringsplats 
med timtaxa.

Handeln med taxilicenserna
Enligt en artikel i South China 
Morning Post i augusti 2013 så 

låg rekordpriset på en taxilicens 
med taxibil i juni på 7.66 miljo-
ner HKD. Ungefär hälften av alla 
licenser har köpts upp av inves-
terare. Priserna på både taxibilar 
och taxilicenser har fördubblats 
sedan 2009. Investerare ser nu-
mera taxibranschen som intres-
sant eftersom det är restriktioner 
på fastighetsmarknaden och bör-
sen går inte så bra. Endast ca 10% 
av alla taxiägare är förare. Hong 
Kongs taxipriser stärks av ett be-
gränsat utbud. Antalet taxibilar 
har hållits konstant sedan 1994 
vilket också är senaste gången 
som Transport Department utfär-
dade nya taxilicenser.

Det kan verka som om det bara finns en typ av taxibil 
i Hong Kong, men faktiskt finns det några varianter av 
bilmodeller.

Toyota Crown Comfort v2.0: Den vanligaste mo-
dellen, mer än 99% av taxibilarna i Hong Kong är av 
denna modell.

BYD elbil: Eltaxibilar infördes 2015 med ett mål 
på 3.000 stycken i Hong Kong, dock togs de bort från 
marknaden i juli 2016 på grund av den långa ladd-
ningstiden och andra problem.

Ford Connect Taxi: En rymligare bilmodell som är 
specialanpassad för Hong Kong.

De flesta importerar bara röda bilar. För att skapa 
gröna och blå taxibilar så måste ägarna måla bilarna 
i rätt färg men de brukar bara måla utsidan. Man kan 
fortfarande se den ursprungliga röda färgen i dörrgli-
pan eller i motorrummet.

(Källa: Wikipedia)

Olika modeller av taxibilar

TAXIAPPAR

Hong Kong Taxi 
Translator. 
Ovärderlig app 
som översätter de 
engelska namnen 
(gatunamn, bygg-
nader, plater) till 
kantonesiska.

HK Taxi. 
App att använda 
om du vill beställa 
taxi,föraren som får 
beställningen ringer 
upp och bekräftar.

s å  f u n k a r  d e T

eicó 
 

Färg av en kvalitet som vi använder hemma 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
eico.hk 

chaufför och licensägare
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Representanter från bland annat In-
vestHK och Hong Kong Science and 
Technology Parks, HKSTP, gästade 
Stockholm och Umeå den 22–24 fe-
bruari för att träffa svenska företag, 
startups och innovationssystem verk-
samma inom Life Science. 

Business Sweden och Generalkonsulatet i 
Hong Kong var med på resan och besöket 
väntas stärka banden mellan Sverige och 
Hong Kong samt öppna dörrar för ytterli-
gare samarbeten. 

Besöket i Sverige var InvestHKs första 
besök utanför Hong Kong och initierat 
på order från CY Leung, Hong Kongs re-
geringschef, som vill marknadsföra Hong 
Kong som hubb i Asien för innovation, 
forsking & utveckling samt attrahera fler 
Life Science-bolag till Hong Kong. Sveri-
ge ses som ett ledande land inom många 
områden som CleanTech, hälsa och IT 

där Hong Kong och flera andra länder i 
Asien har ett stort behov. 

Besöken i Stockholm och Umeå inklu-
derade seminarier, separata affärsmö-
ten och bolagsbesök där startup-företag 
inom medicin, biotech samt miljö- och 
klimatområdet fick en unik möjlighet 
att knyta kontakter inför framtida af-
färsmöjligheter i Asien. Under mötena 
diskuterades Hong Kongs ekosystem för 
innovation och entreprenörskap med oli-
ka lokala aktörer och sk Soft Landing Pro-
jects som startupbolag ska ta del av. 

Dessutom delade Karolinska Institutet 
med sig av sina erfarenheter från etable-
ringen Ming Wai Lau Center i Hong Kong 
och sin syn på tillväxtmöjligheter i Asien 
utifrån sin plattform i Hong Kong. Busi-
ness Sweden arbetar aktivt tillsammans 
med InvestHK för att marknadsföra Hong 
Kong mot svenska Life Science-startups 

med möjlighet att använda Hong Kong 
som hubb för att växa i Asien.

Business sWeden sWea

Business Sweden Hong Kong -The Swedish Trade and Invest Council, Room 1902-5, 19/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, Wan Chai, HK 
hongkong@business-sweden.se, www.business-sweden.se  Van Hoang, Trade Commissioner, van.hoang@business-sweden.se, +852 9016 7282

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

6 april / studenter vid Hku

Besök studenter som studerar svenska 
på HKU 

7 april / Träffa sviv

Träffa Karin Ehnbom-Palmqvist, ge-
neralsekreterare för Svenskar i Världen 
(SVIV). I samarbete med Handelskam-
maren.

30 april / fira valborg

Valborgsfirande på stranden i Repulse 
Bay (i samarbete med Svenska kyrkan 
och Konsulatet)

13 maj / ateljébesök

Besök och workshop på konstnär-
innan Emma Fordhams ateljé med 
efterföljande lunch och gallerirunda.

2 juni / sillalunch

Klassisk sillalunch hemma hos en 
Swea. 

På gång i april–maj

Besök gärna vår hemsida på www.
business-sweden.se/hongkong för 
mer information. Business Sweden 

lägger fortlöpande upp material på 
hemsidan. Under året kommer vi att 

publicera flera rapporter om Hong Kong.

www

Den 15–16 februari tog Business Sweden 
tillsammans med Generalkonsulatet i 
Hong Kong emot en delegation till Hong 
Kong med inriktning mot äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård. Delegationen 
leddes av statssekreterare Madeleine 
Harby-Samuelsson vid Socialdeparte-

mentet och hade som syfte att utbyta 
kunskap och erfarenheter samt främja 
fortsatt samarbete mellan Sverige och 
Hong Kong. 

Sverige och Hong Kong har en ge-
mensam utmaning med en förändrande 
demografi och båda parter var mycket 

intresserade av hur man hanterar frågor 
kring en åldrande befolkning och man ser 
många områden där man lära av varan-
dra och öka utbytet. 

Organisationer i Hong Kong som be-
söktes under delegationen inkluderade: 
Labour and Welfare Bureau, Karolinska in-
stitutets enda etablering utanför Sverige, 
Ming Wai Lau Centre for Reparative Medi-
cine, Hospital Authority, Food and Health  
Bureau, Hong Kong Founders ’Network 
on Ageing Well samt besök på lokala sjuk-
hus och vårdboenden.

Stort intresse för svenskt kunnande  
inom äldreomsorg

Karolinska Institutet öppnade hösten 2016 sin 
första etablering utanför Sverige; Ming Wai Lau 
Centre for Reparative Medicine. Centret är ett unikt 
projekt som ska resultera i nya genombrott och 
innovationer samt skapa band mellan Karolinska 
Institutet och universiteten i Hong Kong och andra 
delar i Asien. 

Centret är uppkallat efter donatorn, Ming Wai Lau 
som gjorde satsningen möjlig.

Deltagande organisationer var:

- InvestHK

- Business Sweden Hong Kong

- Consulate General of Sweden for Hong 
Kong and Macau

- Hong Kong Science & Technology Parks

- Karolinska Institute’s Ming Wai Lau 
Centre for Reparative Medicine in Hong 
Kong 

- Along with support from partners in 
Umeå and Hong Kong Trade and Deve-
lopment Council

investHk på besök i sverige  
- första marknaden utanför Hong kong

Vi träffas utanför spärrarna på TST East. 
Åtta stycken inklusive vår guide Ingrid. 
Tåg till gränsen och tullstationen. Här är 
man glad att man är guidad. Inte helt lätt 
att veta i vilken ordning man ska göra sa-
kerna. Vi fixar visum en trappa upp i Lo 
Wu och har lite tur då det endast är ett 
par stycken före oss. En liten procedur 
som innefattar tre bås-besök och kontant  
betalning 168RMB.

Väl inne i Kina så ska vi ta oss vidare med 
tunnelbana till Dafen. Även här lite proce-
durer. Först kaffe på Starbucks (kaffesuget 
infann sig redan i TST). Sen ner i tunnel-
banan, köpa liten grön pollett, skanna 
väskor, lägga liten grön pollett mot spärr, 
gå igenom, trängas med rätt mänga kine-
ser, byta tåg, trängas igen, gå av i Dafen, 
lägga pollett i spärr. Klart!

Dafen är lugnet själv. Inte många turis-
ter. Vi strosar lugnt förbi de gamla fina 
husen där konstnärer och deras butiker 
ligger vägg i vägg. Det är en skön stäm-
ning. Många sitter och målar och tar inte 
så mycket notis om kvinnogruppen (den 
internationella kvinnodagen till ära) som 
glider fram och tjattrar på ett konstigt 
språk. De flesta av oss går och tittar lite, 
funderar. Det är svårt att komma till nå-
got riktigt köpbeslut. Mycket känns som 
hötorgskonst men det finns en hel del 
med lite mer verkshöjd. 

En som inte vilar på hanen är Ulrika. Hon 
slår, snabbt, till på en stor häftig tavla med 
porslinsskärvor uppsatta i formen av en 

klassisk asiatisk klänning. Den packas in 
och det känns sedan som vi är med i en 
episod av “Plankan” när vi traskar vidare 
längs gatorna.

Vi letar lunchställe, inte helt lätt, men 
efter lite letande finner vi ett rätt mysigt 
ställe en våning upp i ett av de låga husen 
i utkanten av området. Ett kafé som ger 
känslan av att du ska bli serverad surdegs-
bröd och hummus. Men så var det inte, is-
tället formfranska med ost och burkskin-
ka. Dock serverades det gott citronte.

På eftermiddagen delar vi upp oss, någ-
ra tar sig hemåt. Jag och Ingrid prövar på 
att beställa var sin tavla enligt beskrivning 
från medhavd bild. Viss språkförbistring 
löser sig på bästa sätt. Min konstnär ring-
er upp sin syster som styr upp det hela 
utmärkt på engelska med lite kryddigt 
barnskrik i bakgrunden. Ingrids konstnär 
har en app där Ingrid pratar in en mening 
på engelska och appen läser upp samma 
mening på kinesiska. Situationen känns 
lätt surrealistisk där Ingrid står böjd över 
en telefon och konstnären svarar rakt ut i 
luften. Men det fungerar, eller vi får väl se 
när våra tavlor är färdigmålade.

Framåt sen eftermiddag är benen trötta 
och vi beger oss mot tunnelbanan igen. 
Kinesisk rusningstrafik med Ulrikas stora 
tavla är intressant men det löser sig. Med 
nöd och näppe får hon även igenom den 
in i Hong Kongs tunnelbana där det tyd-
ligen finns en gräns för hur långa paket 
man får ta med sig in. 

Som vanligt på en SWEA-aktivitet så är det 
supertrevligt. Bra planerat av Ingrid och 
Helén (som tyvärr fick förhinder)

Lena Löfling

dafen - inget konstigt alls
Som medlem i SWEA får man massor av möjligheter till roliga och intressanta utflykter och evenemang. Den 8 mars ledde 
Ingrid Reinli en trupp Sweor över gränsen för att besöka den lilla konstnärsbyn Dafen, som ligger 10 metrostationer norrut 
från gränsstationen Lo Wu.

ÄR DU INTRESSERAD AV SWEA? 

Alla SWEAs aktiviteter läggs upp på Facebooksidan 
SWEA Hong Kong. 
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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@gov.se | www.swedenabroad.se/hongkong

svenska kyrkan

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

Johanna och Patrik bor i Sverige och be-
stämde sig för att ha ett lite annorlunda 
bröllop och då föll valet på Hong Kong. 
Patrik har varit här flera gånger och gil-
lar staden. ”Att bröllopsresan utgick från 

Hong Kong och att svenska kyrkan dess-
utom fanns där gjorde att alla bitar föll 
på plats och valet blev enkelt”  berättar 
Johanna.

Blev det som ni hade tänkt er? 
Det blev bättre än vi tänkt oss. Vi hade 
inga direkta förväntningar innan, men 
vigseln blev väldigt intim och personlig. 
Anders och Magdalena förgyllde vigseln 
med sin sång och sitt engagemang. Vi 
kunde inte önskat ett finare bröllop. Vi är 
väldigt nöjda och lyckliga över vårt val.

Vad var bäst?
Det bästa var att vi fick en personlig och 
annorlunda upplevelse som vi aldrig 
kommer glömma. Hong Kong är en stad 
som har både puls och vackra platser.

Har ni några tips till dem som planerar 
att gifta sig i Hong Kong?
Planera i god tid. Spendera gärna några 
dagar i Hong Kong innan vigseln så man 
hinner komma ner i varv. Boka fotograf 
och makeup för bruden samt restaurang 
för middagen i god tid hemifrån.

svensk bröllopsfeber i Hong kong

I Sverige är det fortfarande ganska 
många som förknippar bröllop med 
en vitkalkad kyrka på landet omgär-
dad av ett vackert svenskt sommar-
landskap. De som vill göra något lite 
annorlunda kanske söker sig till Mal-
lorca, Gran Canaria eller Thailands 
böljande stränder för att lova varan-
dra kärleken. Men även i Hong Kong, 
denna pulserande metropol, är det 
möjligt att förverkliga sina bröllops-
drömmar. Här berättar två par något 
om sina upplevelser av att ha bröllop 
i Hong Kong.   

Sedan två år tillbaka bor Erik och Denise 
tillsammans i Hong Kong. Deras första 
tanke var att de ville gifta sig i Thailand 
eller något annat land, men när de upp-
täckte att svenska kyrkan finns i Hong 
Kong beslutade de sig för ett kyrkbröllop i 
St Peter’s Church på Mariners’ Club. 

Blev det som ni hade tänkt er? 
Det var mycket som behövdes ordnas in-
för bröllopet. Inbjudningar, dekorationer, 
kläder, bröllopsmiddag m.m. Då dagen 
var kommen föll allt på plats och vi hade 
en fantastisk ceremoni i svenska kyrkan. 
Kyrkan var dekorerad med blommor och 
ceremonin som hölls av Anders var väldigt 
vacker. På promenadavstånd från kyrkan, 

på en västerländsk restaurang hade vi se-
dan vår middag på kvällen. När dagen och 
kvällen led mot sitt slut konstaterade vi att 
allt hade blivit över våra förväntningar.

Vad var bäst?
Det bästa var att vi kunde samla alla våra 
nära och kära på ett enkelt och smidigt 
sätt. Att planera för bröllop i Hong Kong 
är väldigt enkelt också eftersom det finns 

tillgång till allt du behöver. Själva ceremo-
nin i svenska kyrkan var otroligt vacker 
och över våra förväntningar.

Har ni några tips till dem som planerar 
att gifta sig i Hong Kong?
Planera i god tid. Vår rekommendation är 
att först besluta hur själva vigseln ska gå 
till. Och när det gäller själva bröllopsmid-
dagen rekommenderar vi att man kollar 
runt på lite olika ställen eftersom Hong 
Kong erbjuder en mängd olika bröllops-
paket. 

Funderar du på att gifta dig i 
svenska kyrkan i Hong Kong? Väl-
kommen att ta kontakt med oss el-
ler läs med på vår hemsida:  www.
svenskakyrkan.se/Hong Kong. 

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 Pe-
ter’s Church.  

Påskdagen 
söndagen den 16 april kl. 14.00 

En festlig påskgudstjänst i St Peter’s  
Church.
Kyrkfika vid poolen!

sommargudstjänst 
söndagen den 28 maj kl. 14.00

Sommargudstjänst i St Peter’s Church.
Vi sjunger vårens och sommarens sånger. 
Kyrkfika vid poolen!

en dag i macao 

Macao är, precis som grannen Hong Kong 
65 kilometer västerut, en särskild admi-
nistrativ region i Kina. År 1999 återlämna-
des regionen från Portugal som kontrolle-
rat staden sedan mitten av 1800-talet. På 
grund av de kines-portugisiska rötterna 
har en särskild, och unik, miljö tagit form 
i området. I de gamla kvarteren blandas 
kullerstensgatorna med tempel och vägs-
kyltar på både portugisiska och kantone-
siska. 
Jag, Sofi Runnman Bäckström, nuvarande 
praktikant vid Sveriges generalkonsulat, 
tillsammans med min praktikantkollega 
Philip Sandblom, tog färjan till Macao för 
att spendera en dag bland kasinon och 
portugisiska gränder. 

Direkt vi anlänt i staden tog vi en shutt-
le bus till The Venetian, det berömda ka-
sinot där Venedig återskapats, inklusive 

klarblå himmel och kanaler med gon-
doler. Överflödet är påtagligt. Vi provade 
lyckan i några av spelautomaterna innan 
vi insåg vårt nederlag och drog oss vidare. 

Taipa village är en av de mest välbevarade 
historiska delarna i regionen. Här blan-
das traditionella kinesiska affärer med 
skaldjursrestauranger.  Längs huvudga-
tan Rua do Cunha provar vi på både den 
traditionella egg tarten och beef jerky. Ef-
ter att ha promenerat runt i området och 
också besökt The Taipa Houses Museum, 
fem kolonialbyggnader som bevarats 
både in- och utvändigt och innehåller ut-
ställningar om livet på 1920-talet, äter vi 
en pork chop bun på Tai Lei Loi Kei. 
Efter att vi fått i oss både lunch och kaf-
fe tog vi en taxi för att besöka Senado 
square. Torget var packat med folk men 
vi hann se både en del av St. Dominic’s 
Church samt St. Pauls ruiner som inte lig-
ger långt därifrån.  Efter en kort prome-
nad upp till fortet fick man en utsikt som 

sträckte sig långt ut över staden. På ena 
sidan – guldiga kasinon och lyx, på andra 
sidan – enorma lägenhetskomplex som 
aldrig verkade ta slut. Innan vi tog färjan 
hem igen besökte vi en rad olika kasinon 
för att spana in deras maffiga entréer och 
enorma kasinon, det ena mer extremt än 
det andra. Trots ett spännande besök i 
Macao med många intryck var det skönt 
att komma tillbaka till Hong Kong igen! 

Hong kong lockade även 
Erik och Denise

På gång
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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

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

Handelskammarens Young Professionals fortsätter vara en oerhört aktiv 
medlemsskara där sammankomsterna avlöser varandra. Hittills i år har vi 
bland annat besökt East Capital, Education First, hikat på Lamma Island och 
besökt hästkapplöpningen på Happy Valley. Den senaste tiden har YP även 
samarbetat mycket med våra nordiska grannar, vilket vi tycker är superkul. 
Härnäst väntar en Barbecue tillsammans med finska, norska och danska han-
delskammarnas Young Professionals. 

Karin Ehnbom-Palmquist, Generalsekreterare för Svenskar i 
Världen, SVIV, kommer till Hong Kong och det planeras ett fru-
kostmöte med henne fredagen den 7 april. Karin kommer att 
berätta mer om Svenskar i Världen, vilka frågor de driver för 
utlandssvenskarna och vilken service de kan erbjuda svenskar 

utomlands som komplement till utlandsmyndigheterna. Hon 
ser mycket fram emot att få träffa många av oss bosatta härute.

Mer detaljer kommer – så håll utkik på Handelskammarens 
hemsida, om du är intresserad av att deltaga.

nysTarT - susTainaBiliTy commiTTee
Svenska handelskammaren i Hong Kong kan stolt meddela att vi har en nystartad 
Sustainability Committee vars mål är att verka för en mer hållbar miljö i Hong Kong 
och fastlands-Kina, öka medvetenheten om hur vi kan leva mer hållbart samt spri-
da kunskap om svensk hållbarhetsteknologi. Kommittéens ordförande är Alexander 
Mastrovito, hållbarhetschef för Asien på Scania. Efter två möten hittills i år kan vi 
meddela att det är en väldigt driven och aktiv kommitté med stor erfarenhet inom allt 
vad hållbarhet innebär. Kommittén kommer till en början att fokusera på att motver-
ka Hong Kongs bristfälliga avfallshantering inom hård- och mjukplast och planerar 
att ha sitt första event senare under våren 2017. Svenska handelskammaren kommer 
även sträva efter att minimera konsumtionen/användningen av plast under samtliga 
event. 

full fart i 
young Professionals

succé med HuaWei!
Den 15:e mars var SwedCham värd för ett ”Fireside Chat” mellan Walter Jennings, tidi-
gare styrelseledamot i kammaren och numera chef för Corporate Communications på 
Huawei Technologies, och Karine Hirn, grundare av East Capital och vice ordförande 
i kammarens styrelse. Temat för samtalet var vad som gjort Huawei Technologies till 
den framgångssaga företaget idag är. Eventets 100 platser blev fullbokade långt innan 
deadline där gästerna kom från ett tiotal olika handelskammare i Hong Kong. Vi höll 
hus på Infititi Lab i Wan Chai, som efter eventet berättade att det aldrig arrangerats 
event i lokalen av denna storlek och dignitet förut. En riktig fjäder i hatten för kamma-
rens del, som nu blickar vidare mot nya framgångar.

Event spikade under våren (med mer att vänta):
25 mars – Nordic YP Barbecue 

10 april – Hamnbesök i Hong Kong Harbour  
 tillsammans med APC

29 april – Valborgsjunk tillsammans med våra 
 nordiska grannar

missa inte: svenskar i världen - sviv - på besök 7 april

svenska handelskammaren,  
det är här det händer

Nyligen arrangerades en större lärar-
konferens för svenska skolans lärare 
i Asien. Mötet var i Canberra, Austra-
lien i början av mars och deltagare 
från Hong Kong var Lisa Boldt-Christ-
mas (ordförande) och Hanna Ejder-
tun-Nylander (lärare).

Konferensen samlade ett 60-tal deltagare 
från Hong Kong, Kuala Lumpur, Nya Ze-
eland, Japan, Brisbane, Canberra, Mel-
bourne, Newcastle, Sydney och Perth i 
Australien samt ett antal representanter 
från utbildningssidan i Sverige och in-
bjudna föreläsare. En uppskattad föreläs-
ning handlade om pedagogiska lärdomar, 
om hur hjärnan fungerar och hur under-
visningen kan organiseras av lärarna för 
att hjälpa barnen känna igen mönster i 
språket. Deltagarna fick också höra av 
den svenske ambassadören i Canber-
ra, Pär Ahlberger, hur stor och fin insats 
som de svenska skolorna gör för Sverige 
och den svenska kulturen – utöver själva 
språkundervisningen.

Det var en sprudlande glad ordfö-
rande som träffade Bulletinen och kunde 
berätta hur roligt och inspirerande mötet 
i Canberra var.  – Det är en härlig känsla 

att få kännedom om det globala nätverket 
som finns och att vi är en del av det! Att få 
träffa andra skolor, att se och höra hur de 
jobbar var oerhört inspirerande, berättar 
Lisa. Hon kunde också konstatera att de 
ekonomiska förutsättningarna är väldigt 
olika för de svenska skolorna i Asien. Här 

i Hong Kong är förstås lokalhyran alltid 
en utmaning. En del skolor i Australien 
får låna lokaler helt gratis. SWEA kan bi-
dra med stora summor till svenska sko-
lan i Japan samt att skolorna i Australien, 
där båda föräldrarna ofta jobbar och inte 
har någon helper, ändå kan räkna med 
så stort föräldraengagemang. Nu har ju 
varje land och plats sin unika samman-
sättning och den korta tid som många 
tillbringar här i Hong Kong ger ju speci-
ella utmaningar. Lisa är dock full av ener-
gi och framtidstro för det fokus hon och 
hennes medarbetare i svenska skolan har 
framöver. Ett fokus är att locka fler äldre 
elever med bra kunskaper i svenska till 
skolan. Det är stora nivåskillnader i kun-
skap bland barnen och målet för några 
barn kan vara att bara våga prata svenska. 
Men det sociala umgänget och den fri-

stad det innebär att få umgås och tänka 
svenskt emellanåt ska inte heller under-

skattas för de elever som redan kan bra 
svenska. Tänk så fascinerade alla elever 
var när vi läste om regalskeppet Vasa och 
hade Skype-kontakt med museet i Stock-
holm, minns Lisa. – Under mötet fick vi 
också tips och idéer om var man kan söka 
bidrag och hjälp från Sverige, vilket vi ska 
utnyttja bättre framöver. Vi ska också öka 
synligheten och förbättra vår kommuni-
kation på Facebook, avslutar en entusias-
tisk ordförande.

Nyttiga lärdomar från andra svenska skolor i Asien

FAKTA

Ordförande Lisa Boldt-Christmas

Bor: fn i Tai Hang (CWB), på Hong Kong-ön sedan 11 år tillbaka

Antal år med svenska skolan: 2:a året som ordförande, 1 år som sekreterare

Antal barn i svenska skolan: 3 barn (7, 9 och 9 år)

Högsta önskan för svenska skolan i Hong Kong: Fler eldsjälar till styrelsen och fler 
barn i undervisningen!

Kuriosa: Lisa hette Fernström som ogift men bär nu det vackra dubbelnamnet där 
Boldt är danskt och Christmas har engelskt ursprung.

Tips! 
Missa inte artikeln baserad på 
en intervju med en av svenska 
skolans lärare, Kerstin Johansson, 
i tidningen ScandAsia China, 
april-numret. Tidningen finns att 
läsa på scandasia.com

”Något år fick vi ordna bull-
bak för att samla ihop peng-
ar till lärarlöner” 

Svenska skolan i Brisbane

”Känslan av vara en del av 
någonting större” 

Lisa Boldt-Christmas
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The Legend of Hong Kong 
Toys
På Hong Kong Museum of History pågår just 
nu en leksaksutställning med omkring 2.000 
typiska Hong Kongleksaker. Utställningen visar 
leksakernas utveckling under det senaste hund-
ra åren och hur industrin gjorde Hong Kong 
till den stora leksaksproducent som staden en 
gång var.

Utställningen pågår fram till 15 maj.

Måndag, onsdag – fredag: kl 10:00 -  18:00

Lördagar och söndagar: kl 10:00 – 19:00

Pris: 10 HKD

Biljetter: Köps i entrén 

Konsert med Sting
För alla Stingfans, ta chansen att se honom 
uppträda på Hong Kong Convention & Exhibi-
tion Center den 3 juni.

Pris: från 588 HKD

Biljetter: Finns att köpa på Hong Kong Ticketing 
+852 3128 8288 samt på D Park och alla Tom 
Lee outlets.

Info: +852 2989 9239

I blickfånget av Helén von Zweigbergk

Reskudde för de 
mindre
Om du reser med 
lite mindre barn så 
finns 1st Class Travel 
Pillow, som också 
är uppblåsbar. Den 
placeras vid sätets 
benutrymme och gör 
att barnet får både 
en bekvämare sitt- 
och liggställning. 
Finns att köpa på 
Amazon från 31.50 
USD.

Glasunderlägg med minnen
Ett annat tips är att klippa ut och klistra upp gamla kartor på glasunder-
lägg. Bilder eller kartor över städer man rest till eller har någon speciell 
relation till. Bara fantasin sätter begränsningen. Som material är kork 
vanligast, men det går bra på både kartong och kakelplatta. Som motiv 
kan även foton med speciella resminnen användas.

Personliga manchettknappar
Låt gravera in Latitud/longitud på en plats 
som betyder något alldeles speciellt. Dessa är 
gjorda av svenska silversmeden Malin Ohlsson 
som tidigare bodde i Hong Kong, men som nu 
är bosatt i London. Beställning kan göras via 
malinohlsson.com

Personlig dörrmatta
Med lite färg och pensel kan man göra denna 
lite vitsiga dörrmatta.

Fira Finland 100 år!  
När: Onsdag 10 maj 2017 kl 12–18 

Var: SME Centre, G/F, Hong Kong Convention & 
Exhibition Centre, 1 Expo Drive, Wan Chai

Hur: På mässan visar FinnCham och deras 
medlemsföretag upp det bästa av vad Finland 
har att erbjuda

Vad: Finsk mat & dryck, design, kultur, utbild-
ning och innovation

Pris: Gratis

För mer information:  www.finncham.com.hk  
eller kontakta info@finncham.com.hk 

Tokig i lakrits?
Den 12 april är det internationella lakritsdagen. 
Det är även Linssoppans dag. Men vad tusan,  
det är roligare med lakrits. Vi har en hel del 
godbitar av den sorten. Kom förbi butiken eller 
beställ på nätet.

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
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Paints that don’t 

cost our earth 

Skandinavisk  
design i 
Hong Kong
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 Hong Kong.  
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

The Lovebirds napkin 
holder from Bengt & 
Lotta of Sweden  
299 HKD

Flower Market Rd

Prince Edward Rd W
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250 meter från Prince Edward MTR

Packpåsar
Maximera utrymmet i din resväska och gör 
packningen mer organiserad genom att 
använda packpåsar. Finns i olika färger och 
storlekar för att passa både för långresan och 
för en kortare weekendresa. Du hittar dessa 
på bl a på Muji, från 78 HKD.

       Badleksaker
Gör badstunden lite roligare med dessa söta 
badleksaker i form av Hong Kongfordon. Finns 
bl a på Growhouse/Central för 158 HKD.

Resorb
Vätskeersättning Resorb kan 
vara bra att ha med på resan. 
Finns på Sverigeshoppen för 
78 HKD.

Reskudde 2.0
Förutom den klassiska nackkudden, finns nu även en uppblås-
bar variant, som har ett större användningsområde. Woolip 
Travel Pillow, försäljningsstart beräknas till mars 2017. Kan bl a 
beställas från www.indiegogo.com för 39 USD.
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