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Så härligt att värmen är tillbaka igen! Jag är verkligen inte särskilt förtjust i att 

frysa – och då menar jag inomhus - vilket ju är det jobbiga här i Hongkong. Att 

krypa ner i en säng med kalla och fuktiga lakan känns inte så mysigt. Mysigt är 

det däremot nu.

Och mysigt är det i Hongkong. Något som många av oss gillar är att spela 

golf. Och tänk att det går att spela golf i Hongkong. Och dessutom till ett över-

komligt pris. För dig som inte provat detta ännu så kan jag varmt rekommendera 

banorna ute på Kau Sai Chau utanför Sai Kung. Där finns 3 jättefina 18-hålsba-

nor. Banorna är öppna för allmänheten och det är en riktig mikrosemester att 

åka dit ut en dag och spela golf. Helst en vardag om det går. 

Har ni sett att det finns en fin liten butik på Aberdeen street på Hongkongön, 

nära korsningen till Hollywood road, som heter Stockholm? Bulletinen har träf-

fat ägarna till butiken för att få reda på mer om vilka som står bakom.

Happy Valley Race Course är en annan aktivitet som är självklar för några 

och andra kan ha bott i Hongkong många år innan man tar tillfället i akt en 

onsdagskväll och åker dit. Jag var där för första gången ganska nyligen, tack vare 

besökande vänner som hade det på sin önskelista. Jag vann ingenting men min 

besökande väninna vann i alla fall 67 HKD, vilket var ungefär lika mycket som 

hon hade satsat men hon var otroligt stolt över att ha vunnit ändå. En kul aktivi-

tet var det och Nina Berg berättar mer om Happy Valley i tidningen.

Vi är också glada och stolta över att en av 

Bulletinens fd chefredaktörer bidrar med en 

artikel om ett viktigt ämne i detta nummer och 

det gäller enbarnspolitiken i Kina som nu har 

slutat gälla. Läs vad Carina Lindgren har att be-

rätta. 

Nu börjar den bästa tiden i Sverige och vi 

ser redan hur flyttfåglarna från Hongkong bör-

jar bege sig tillbaka för att njuta av den fantas-

tiska men alltför korta ljuvliga tiden som heter 

svensk sommar.

Vi på Bulletinen vill passa på att önska alla 

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

gärna höra av dig till någon i redak-
tionen.

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

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

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

Hör av dig till: bulletinenhk@gmail.com

Omslaget: Lena Magnusson puttar.  
Foto: Lena Löfling

Läs online: www.bulletinenhongkong.com

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

Påstå att all kinesmat 
smakar likadant

Rulla en resväska på gatan

Klaga på hur litet du 
bor i Hongkong

Ok världens största befolkning och 
världens till ytan 4:e största land, det 
ÄR stora skillnader i det kinesiska kö-
ket.  Det skulle ta en livstid att prova all 
regional mat som Kina har att erbjuda. 
Så om det är något du inte gillar - och 
alla gillar inte anktunga eller grisfötter  
- visa åtminstone lite nyansskillnad, 
eller prova fler rätter innan du uttalar 
dig. Vi garanterar att det finns massor 
som du kan njuta av!

Hongkongs 7,2 miljoner människor 
vet exakt hur man ska gå för att smi-
digt runda andra fotgängare för att 
undvika kollisioner. Ta absolut inte 
med en resväska till en gatumarknad 
eller ett köpcentrum, då blir det pro-
blem. Personen bakom dig kommer 
att bli vansinnig och göra  allt som 
står i hens makt för att tränga sig för-
bi dig och din shoppingvagn för att 
markera att det inte är ett flanerings-
stråk du går på.

Med studiolägenheter som säljs svindyrt och där de fattigaste måste bo 
i burliknande hem, så kan du tänka dig hur provocerande det uppfattas 
om du klagar över storleken på din fyrarumslägenhet i Mid-Levels. Hong-
kongs bostadspriser är bland de högsta i världen så om du bor så stort att 
du råkar ha ett utrymme som du inte vet vad du ska göra med så är det 
helt enkelt inte cool att klaga.

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

Stl 36

Flina åt att Hongkongborna bär 
vinterkläder
Lyckligtvis är vintrarna i Hongkong sällan särskilt kalla. 
Men när annars kan vi använda vår vintergarderob? Vi 
gillar snygga vinterkläder lika mycket som alla andra, 
för att inte tala om hur kallt det kan vara - rent av ark-
tisk kyla -  på kontoren, eller när man går igenom IFC 
eller på  MTR, så vi måste få bära våra snygga vinter-
kläder någon gång, ok? 

Ja, Bruce Lee och Jackie Chan  m fl är lokala 

legender, vi är medvetna om det. Men det 

betyder inte att alla Kung Fu-kämpat sig ut 

ur mammas mage. Kung Fu är en konst-

form som tar år av engagemang och uthål-

lighet för att behärska. Som hårt arbetan-

de  stadsbor har de flesta av oss helt enkelt 

inte tid. Dessutom är vi många Hongkong-

bor som ogillar både Jackie Chan och hans 

filmer.  

Fråga om vi kan Kung Fu
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Satsade på Stockholm 
i Hongkong

Profilen

För 8 år sedan var Roger Johansson på en jorden runt resa med ett för-
sta stopp i Hongkong. Och första kvällen träffar han Joanna som levde 
i Hongkong sedan några år tillbaka. Tycke uppstod och nu, sex år sena-
re, är de sambos och tillsammans driver de butikskedjan Stockholm här i 
Hongkong. 

Jag träffar Roger på Stockholms-
butiken på Aberdeen Street. Stora 
glasfönster mot gatan gör att man 
sugs in i den vackra miljön inne 
i butiken. Allt är fint upplagt och 
ha-begäret växer när jag låter blick-
en vandra över manchettknappar, 
armband, koppar, regnjackor mm. 
Skultuna är centralt, inte bara den 
klassiska logotypen mot den bakre 
väggen vittnar om det, butiken har 
mycket från det västmanländska 
mässingsbruket.

Jag fotograferar och Roger 
poserar i butiken. Efter en stund 

dyker även den andra halvan av 
Stockholm upp, Joanna. Hon är 
med en stund men hastar vidare 
till nästa möte.

Efter fotosessionen går vi bort 
till ett närbeläget cafe för att prata 
om varför butiken Stockholm finns 
och hur det gick till när de startade. 
Det blir naturligt att börja med just 
Skultuna. 

–I början, när jag kom hit, 
startade jag en vin- och champag-
neagentur här. Men det var trögt 
och hög konkurrens, suckar Roger. 
Svårt att nå fram och svårt att sälja. 

Vi behövde något mer unikt, något 
vi kunde något om. På riktigt. När vi 
insåg att Skultuna inte hade någon 
agentur här i Asien så tog vi kontakt 
med dem. De var skeptiska, jag för-

står dem, vi hade ingen som helst 
erfarenhet av att sälja den typen 
av produkter. Men vi gav oss inte 
och vi lyckades sälja in Skultuna till 
en restaurang som gick ”all-in” på 
deras grejor. Det blev en rejäl affär 
och Skultuna var övertygade. Vi fick 
bli deras generalagent.

Men butiken består ju av mer än 
Skultuna?
–Ja, vi var ju inte ens en butik i bör-
jan utan en renodlad agentur. Men 
det här med att sälja det svenska 
var rätt väg att gå. Fler svenska fö-
retag hörde av sig. Och när vi kände 
att en produkt eller varumärke pas-
sade in i vår profil så tog vi in även 
det i Stockholm.

När föddes tanken med en egen 
butik?
–Vid ett event på PMQ, där Sverige 
var värdnation för  Business of the 
Week,  fick vi möjlighet att sätta 
upp en liten pop-up-butik. Mest 
Skultunas produkter men även lite 
annat. Det gick så fruktansvärt bra, 
minns Roger. Vi sålde som smör i 
solsken och när veckan var slut så 
kom vi överens med PMQ att stan-

Kort om Roger
Familj: Mamma Bela, Pappa Bobby, 
Syster Renata. Fästmö Joanna Lelek

Favoritrestaurang: Aqua för brunch, 
nästan allt i SoHo för middag.

Söndagsnöje: Hika ”det låter ju bra, 
eller hur?” Eller helt enkelt sova bort 
söndagen, rätt skönt det med.

Hongkongtips: Som ny här eller turist 
så rekommenderar jag åka spårvag-
nen en förmiddag. 

Tre tips om att starta  
företag i Hongkong
Våga satsa, marknaden är  
oändligt stor.

Gör det du tror på och kan, då blir  
det trovärdigt.

Storytelling är viktigt, ibland viktigare 
än produkten du säljer.

Bästa med 
Hongkong-
marknaden
Det är smidigt 
att starta och 
driva verksam-
het här, enkel 
administration.

Det är lätt att 
leva här vilket 
är bra, det är 
viktigt att må 
bra när du 
driver företag.

Hongkongborna 
är intresserade 
köpare och bra 
på att sprida 
ordet.

na lite längre med vår lilla pop-up. 
Och det fortsatte gå bra. Men, det 
var just bara en pop-up och när 
kontraktet löpte ut så var vi utan 
butikyta. Då dök det upp en chans 
att få hyra en liten butik på Aber-
deen Street, den du nyss var i. Det 
var dyrt och kändes fruktansvärt 
läskigt men det kändes å andra si-
dan helt rätt och vi bestämde oss 
för att satsa.

En rätt stor investering antar jag, 
hur gick det?
–Efter tre dagar hade vi tjänat in 
första månadshyran, ler Roger. 
Det var helt otroligt kul. När sedan 
PMQ hörde av sig och frågade om 
vi ville ha en butik även där så tog 
vi den ytan också. Och hittills har 
det gått väldigt bra.

Varför tror du det svenska säljer?
Roger funderar en stund och sip-
par på sin cappucino. 

–Det svenska står för kvalitet 
och välgjord design. Sedan tror jag 
faktist att det även är sättet vi säljer 
det på. De produkter vi tar in har 
ofta en historia bakom sig. Våra 
kunder får med sig något mer än 

bara en ask i handen. De får med 
sig en liten bit av Sverige också. En 
slags storytelling, vilket har visat 
sig vara lyckat. Det blir väldigt tro-
värdigt.

Hur ser framtiden ut för  
Stockholm?
–Vi kommer öppna fler butiker, 
minst två innan året är slut. Men 
det viktigaste kommer bli e-han-
deldelen som vi hoppas kan öppna 
upp för bland annat Kina. Kina är 
väldigt intressant, jag ser så mycket 
förändring där bara på mina sex år. 

Butiken är fylld med stora och små ting av svensk kvalitet. Roger och Joanna väljer varsamt ut 
de produkter som finns i butiken.

Bild & Text

Lena Löfling
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Profilen

Att golfa 
på Kau Sai 

Chau
Det finns bara en handfull golfklubbar i Hongkong, vilket är väldigt 

lite för en stad med en befolkning på över 7 miljoner. Ett medlem-
skap i någon av de privata golfklubbarna är näst intill omöjligt. För 
de flesta av oss är det banorna på Kau Sai Chau Public Golf Course 
som gäller om man vill spela i Hongkong. Annars finns det förstås 

många banor i södra Kina som alternativ. 

Det är synd om Hongkong-
borna när det gäller golf. Ett 

medlemskap i någon av de privata 
klubbarna kostar åtskilliga miljo-
ner och är i princip omöjligt om 
du inte har obegränsat med peng-
ar eller en mycket generös arbets-
givare. För att över huvud taget få 
möjlighet att spela på någon av de 
privata banorna krävs det oftast 
att du går med en medlem och 
ibland är green-fee-spelare inte 
alls välkomna.

Banorna på Kau Sai Chau 
Public Golf Course är dock väldigt 
fina och inte hutlöst dyra. Man får 
nästan räkna med att en golfrun-
da är en heldagsaktivitet - men 
en härlig sådan - som gärna kan 
kombineras med en god lunch el-
ler middag på någon av Sai Kungs 
fina fisk- och skaldjursrestaurang-
er efteråt. 

Transport till Kau Sai Chau
Om du har egna klubbor så är det 
lättast att ta sig till Sai Kung med 
taxi alternativt egen bil. Golfklub-
ben har egna, golfanpassade be-
kväma båtar som går från en egen 
pir i Sai Kungs hamn. Bilparkering 
finns i närheten, det finns även 
vagnar att låna mellan parkering-
en och båtplatsen. Överfarten 
till Kau Sai Chau tar ca 15 min. 
Båtarna går var 20:e minut. Un-
der båtresan kan du njuta av ut-

sikten eller titta på golf som visas 
nonstop på TV-skärmen ombord. 
Vid framkomsten till bryggan på 
Kau Sai Chau följer en kort buss-
resa i minibuss uppför backen till 
klubbhuset.
Tur och retur med båten till Kau 
Sai Chau kostar 75HKD för vux-
na, vilket betalas i receptionen på 
golfklubben. Kom ihåg att spara 
biljetten som ska visas upp innan 
du går ombord på båten tillbaka 
till Sai Kung!

Tillgänglighet
Banorna är öppna i stort sett varje 
dag året om från 07.00 till 20.00. 
Det är högt tryck på banorna på 
Kau Sai Chau, alla bollar går i prin-
cip fulla med 4 spelare på varje 
tee-time under hela dagen på hel-
gerna. Det är betydligt lättare att 
komma ut på banorna på vardagar 
än på helger.

Registrera dig först
För att spela på Kau Sai Chau be-
höver du först registrera dig med 
ditt HKID-kort samt pass Det gör 
du genom att fylla i en blankett 
som kan laddas ner från hemsidan 
eller på plats i receptionen på gol-
fklubben. Första gången du spelar 
behöver du också ha med en ut-
skrift av ditt svenska handicapkort 
för att styrka ditt handicap, däref-
ter är du med i systemet. Det går 

även bra att visa upp en skärm-
dump av ditt namn och handi-
cap om du inte har tillgång till en 
skrivare. När du väl är registrerad 
kan du sen boka tider via telefon 
genom att använda de första sex 
siffrorna i ditt HKID-kort som 
identifiering.

Boka tee-time
För att boka tee-time på Kau Sai 
Chau behöver man ringa ett au-
tomatiskt telefonbokningssystem. 
Bokningar accepteras tidigast 7 
dagar innan.

Det krävs dessutom att man 
har Hong Kong-körkort, om man 
har ett HKID-kort, för att få köra 
golfbil. Internationellt körkort ac-
cepteras endast om du är tillfällig 
besökare i Hong Kong, d v s  <12 
månaders närvaro och inte inne-
havare av HKID-kort. Besökare 
utan HKID-kort betalar också någ-
ra hundra mer i green-fee-avgift.

Ta med många bollar och  
kamera! 
Banorna är omgivna av ett elek-
triskt staket som aktiveras nattetid 
för att förhindra vildsvinens fram-
fart över banorna. Det är ingen el i 
staketet under dagtid men spelare 
rekommenderas ändå att inte röra 
det. Försvinner bollen in bakom 
staketet så är den borta.
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Samtliga banor erbjuder fantastisk 
utsikt över havet, fastlandet och 
närliggande öar. 
Det finns gratis kallt dricksvatten 
i stora tunnor utmed banorna där 
man kan fylla på sin egen flaska. 

Golfshoppen ute på Kau Sai Chau 
har ett brett sortiment med bra 
priser. Klädkoden är som brukligt 
utomlands dvs bermudalängd på 
shortsen och pikétröja, golfkjol för 

damer och ärmlös tröja med krage 
är också tillåtet.

Driving Range
Driving rangen är öppen från 07.00 
till 22.00, det finns 61 utslagsplat-
ser och man behöver inte boka 
dessa i förväg utan kan göra det på 
plats. För 50 HKD får man att slå så 
många bollar man orkar på 30 mi-
nuter.

Övrigt
Måndag och tisdag spelar alla >60 
år till reducerad avgift.
Ungdomar under 21 år har reduce-
rat pris alla dagar. Vanliga golfva-
gnar kan man låna gratis men en 
elektrisk vagn kostar extra, den kan 
dock vara mycket värd för att slip-

pa bli ordentligt andfådd i uppförs-
backarna.

Faciliteter
Omklädningsrummen är stora och 
fina, klädskåpen rymliga. De kan 
låsas med ett 5 HKD mynt som 
man får i retur. Spelar man golf på 
sommarhalvåret i Hongkong är det 
stor risk att man blir genomsvettig 
så det kan vara skönt att duscha 
och byta om på klubben innan 
man åker hem. Det finns en golf-
restaurang med både västerländsk 
och kinesisk mat. Vi tycker dock att 
restaurangerna i Sai Kung har ett 
bättre utbud och blir därför intres-
santare att besöka efter en avslutad 
golfrunda.

North Course

South Course

East Course

Krönikan

Ljuvligt ljudligt
Världen kommer närmare säger man ju nu för-
tiden. Oavsett vilken stad man befinner sig så 
stöter man på samma affärer, varumärken, mat 
m m. Så även här i Hongkong. Men det finns 
fortfarande en hel del saker som är annorlunda 
här. Det här med ljud. Överallt i Hongkong är 
det ljud. Det är inte bara den relativt tunga 
trafiken och alla tusentals AC-apparater som 
lägger en jämn och konstant ljudmatta över 
staden. De konstanta byggen som ständigt på-
går gör sitt till, som dessutom inte stänger ner 
när middagen står på bordet utan fortsätter 
framåt midnatt i många fall. 

Men det är inte trafiken och bullret som 
fascinerar, utan alla andra ljud. T ex det här 
med musiken i alla affärer, inte bara trendiga 
klädaffärer, utan även i mataffären, sushi- 
stället, över hela torget i Ngong Ping. Överallt 
denna ljudtapet, ibland någon gammal dänga 
som man motvilligt står och nynnar med i och 
ibland en friköpt ljudslinga på 45 sekunder 
som körs om och om igen.

Kanske är det för att Hongkongkineserna 
helt enkelt tycker det är lite trevligt med 
musik när de går och plockar kvällens middag 
i kyldisken. Kanske gillar de inte de vardagliga 
ljuden av skrapande skor, prasslande jackor där 
bland pastan och flinghyllorna. Fast å andra 
sidan är det knäpptyst på gymmet i huset 
där jag bor. Knäpptyst. Och här saknar jag 
verkligen ljudtapeten. Jag försöker hålla inne 
med stönanden när de fria vikterna plågar 
mina muskler. Det gör inte det holländska 
paret som ibland tränar samtidigt. Inte alls, de 
flåsar, frustar och stönar… så jag nästan tror 
att jag befinner mig mitt i en…  Då önskar jag 
innerligt att en mixad version av något från 
Rihannas reportoar ljöd i högtalarna, högt och 
täckande.

Även ute i vandringslederna får man sin 
beskärda del av artificiellt ljud. För precis 
när man går där bland kvittrande fåglar och 
buzzande flugor så kommer det ett par kineser 
med en radio eller smartphone med musik 
strömmande ur. Ler när jag tänker på mina 
gamla arbetskollegor som klagade över läck-
ande hörlurar på bussen. Mig stör det inte, det 
är ett rätt kul inslag där längs den kuperade 
terrängen. Dessutom får man en liten inblick 
i den kinesiska schlagern, för det är mest 
sånt som spelas. Låter typ exakt som svensk 
schlager, fast på kinesiska. Skulle kunna vara 
Charlotte Perelli eller Shirley Clamp som drar 
en oktavhöjning, fast på kinesiska som sagt.

Annorlunda och en påminnelse att jag fak-
tiskt bor på andra sidan världen, vilket är rätt 
skönt. Vore trist om allt var lika. Jag menar, så 
himla mysigt var det inte i tystnaden på fyrans 
buss på väg till jobbet.

Lena Löfling 
formgivare (för bland annat Bulletinen)

Kort Fakta
Golfbanan öppnade i dec-1995.

Den enda publika golfbanan i Hong 
Kong. Inget medlemskap krävs.

Marken lånas ut av Hong Kong 
Government till Hong Kong Jockey 
Club som driver golfklubben via en 
självfinansierande non-profit-orga-
nisation.

Webbsida: http://www.kscgolf.org.hk

Telefonbokningsnumret är: 
 2791 3380

Banorna på Kau Sai Chau
De tre banorna har lite olika svårighetsgrad. East course har den 
finaste utsikten och är också den mest populära.

East Course: par 72 – En utmanande bana, många utslagsplatser har 
djupa raviner efter tee och många dolda hål. Det finns alltid en dropruta 
som det kan löna sig att utnyttja. Var beredd på att slå bort många bollar! 
Golfbil är ett krav. Detta är den dyraste och populäraste banan med den 
mäktigaste utsikten.

North Course: par 72 (damer par 73) – Den norra banan anses vara den 
svåraste men är egentligen inte svårare än den östra. Det är förstås bra 
att hålla sig på fairway annars är risken stor att man tappar bort bollen i 
den täta ruffen. Flera dolda hål. På den här banan är det bara tillåtet att 
gå. Den är tuff att gå, speciellt under sommarmånaderna, även om hålen 
ligger nära varandra. Många Hongkongbor är inte så pigga på att gå så det 
är oftast lättare att få tee time på denna bana.

South Course: par 69 (damer par 70) – Den mest tacksamma banan 
att spela med lite bredare fairways och mindre risk att slå bort bollar i 
djupa raviner eller den buskiga vegetationen.  Det är den kortaste banan 
så många långt slående spelare kan tycka att den är mindre utmanande. 
Man får spela 9 hål på den här banan. Golfbil är vanligast, det är tillåtet att 
gå men det rekommenderas inte eftersom det är långt mellan hålen och 
många backar.

Golfhandicap
Weekdays Weekends/Public Holidays

North/East South North/East South

Herrar 36.4 or below 36.4 or below 30.0 or below 36.4 or below

Damer 40.4 or below 40.4 or below 30.0 or below 40.4 or below

Båt avgår var 20:e minut från Sai Kung 
och tar cirka 15 minuter.

Text: Ingrid Reinli

Bild: Lena Löfling
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Kina överger enbarns-
policyn

 
 
 
 

 
 

eicó       
 

 
Paints that don’t 

cost our earth 

Under åren med Mao Zedong 
som ledare, nästan fördubblades 
befolkningsmängden i Folkrepu-
bliken Kina, från ca 550 miljoner 
till ca 990 miljoner människor. 
Efter Maos bortgång 1976, intro-
ducerade regeringen den s.k en-
barns-policyn som en åtgärd för 
att komma till rätta med den kraf-
tiga befolkningstillväxten och dess 
påfrestningar på redan mycket an-
strängda och knappa resurser. 2007 
svarade en stor del av befolkningen 
under enbarns-policyn, vissa med 
undantaget att de fick lov till att ha 
två barn om det förstfödda barnet 
var en flicka. Ytterligare undantag 
gjordes också för olika etniska mi-
noriteter. Enligt FN och Chinese 
Ministry of Health, har över 350 

miljoner aborter skett i Kina sedan 
enbarns-policyn introducerades. 
Det är fler än 13 miljoner aborter 
om året, 1500 st per timme. 

Betydande konsekvenser
Även om intentionerna med po-
licyn var god, blev en av konse-
kvenserna en brant nedgång i den 
allmänna befolkningstillväxten i 
kombination med en åldrande be-
folkning där kvinnor bara föder i 
genomsnitt 1,4 barn istället för 2,1 
vilket är nödvändigt för att upprätt-
hålla ett stabilt befolkningsantal 
och detta betyder i sin tur att press-
sen på den befintliga befolkningen 
naturligtvis ökar kraftigt.

En annan konsekvens blev att 
det skapades en kraftig snedfördel-

ning mellan könen då många fler 
pojkar än flickor fötts under de år 
policyn har varit i bruk. Detta be-
ror främst på att sonen, enligt tra-
ditionen är den ses som den bästa 
”investeringen” för släkt och familj, 
den som försörjer familjen och som 
för familjenamnet vidare. 

Brist på fruar
Att det fötts fler pojkar än flickor 
innebär också att det har uppstått 
en stor brist på fruar, vilket i sin tur 
lett till andra problem, bland annat 
en ökning av trafficking då fruar 
helt enkelt köps från Vietnam och 
Kambodja. 

Beslutet att under 2016 ersät-
ta enbarns-policyn med en två-
barns-policy beräknas omfatta 90 

miljoner par och således 90 miljo-
ner potentiella födslar. Justeringens 
främsta syfte är att komma tillrätta 
med problemet med den kraftigt 
växande andelen män i landet.

Selektiva aborter
Det är enligt tradition sonen i fa-
miljen som står för ekonomisk 
support och trygghet för föräldrar-
na på ålderns höst medan en dot-
ter oftast lämnar hemmet när hon 
blir bortgift. Dessa värderingar, i 
kombination med enbarns-poli-
cyn, har inneburit att ett stort antal 
köns-selektiva aborter genomförts 
och att av de flickor som fötts har 
många övergetts på olika sätt, blivit 
offer för trafficking eller placerats 
på barnhem där dödligheten är 
hög. Den absoluta majoriteten av 
barn på barnhem i Kina är flickor. 
Enbarns-policyn har lämnat mil-
jontals påverkade och Amnesty 
International är en av många or-
ganisationer som kontaktas regel-
bundet av personer som på olika 
sätt drabbats. 

En av alla de kvinnor som drab-
bades var Gao, som vid 22 års ålder 
genomgick en påtvingat igångsatt 
förlossning bara en vecka innan 
hennes andra barn skulle födas. 
Bebisen, som slängdes i en hink i 
förlossningsrummet, räddades i 
sista sekunden av Gaos bror som 
berättar att det var den sköterska 
som var ansvarig för systerns för-
lossning och som var en bekant till 
familjen och hon lät honom ta med 
sig den nyfödda bebisen därifrån. 
Sköterskan ”tittade åt andra hållet” 
och låtsades inte se när brodern 
sprang ut från rummet och sjukhu-
set så fort han kunde med den lilla 
nyfödda med sig.

Förändring eller inte?
Vittnesmål liknande detta har fär-
gat vårt sätt att se på Kina och lan-

det har mer än någonsin anledning 
att avskaffa policyn då den kraftigt 
minskande andelen av befolkning-
en i arbetande ålder allvarligt kan 
skada landets ekonomiska framtid. 
På grund av höga kostader för bo-
städer och utbildning, är det dock 
inte särskilt troligt att justeringen 
av enbarns-policyn kommer leda 
till en baby-boom och faktum är att 
en del kinesiska familjer inte alls är 
särskilt entusiastiska inför ändring-
en. De ämnar hålla sig till ett barn, 
oftast med praktisk och ekonomisk 
motivering men också för att åratal 
av regeringspropaganda har över-
tygat dem om att skaffa ett enda 
barn helt enkelt är bäst. 

Så småningom skulle kanske 
den nu s.k tvåbarns-policyn kun-
na hjälpa den ekonomiska tillväx-
ten genom att öka födsel-antalet, 
frågan är bara hur mycket? Det 
internationella research-företaget 
Euromonitor visar t.e.x i sina be-
räkningar att Kina kommer tappa 
förstaplatsen som världens största 
befolkning redan 2025.

En berättelse om människor som drabbades samt ett försök att förklara 
bakgrunden, konsekvenserna och hur denna mycket kontroversiella policy 
kanske kommer att påverka framtiden för Folkrepubliken Kina och dess 
befolkning.

Lekplats per 
timme i Wanchai
Baumhaus är en lugn inomhusoas för små barn
och deras föräldrar eller helpers mitt i intensiva 
Wanchai.  Lokalen ligger en trappa upp på Qu-
eens Road East, granne med Marks & Spencer och 
övriga  inredningsbutiker och klädaffärer på ga-
tan.
 
Lekplatsen är mest lämpad för små barn 0–3 år. Men
det finns även klasser för barn upp till 7 år. Du betalar
80HKD/timme/barn för att komma och leka eller så 
anmäler du dig till någon av de många klasser som 
finns inom sång och musik bl a ”USA-certifierad kin-
der music”, kreativa klasser med bild, baby massage,
eller så kan du hyra lokalen för födelsedagskalas. 
 
Olika alternativ
Det finns fast personal på plats som hjälper till på olika 
sätt men de har inte resurser att ta hand om barn utan 
föräldrar. Du eller din helper behöver vara med ditt 
barn hela tiden.

Om du anmäler dig till en av klasserna (prisexem-
pel 300HKD x antalet klasser per termin) så får du fri
tillgång till hela lekområdet under den terminen.
Det finns även ett fik med wifi i anslutning till lekom-
rådet. Där finns också ett litet läshörn med mjuka,
låga stolar och donerade böcker, främst på engelska.
Lokalen är öppen 7 dagar i veckan.

Denna artikel är ett sammandrag 
översatt från engelska av en längre 
artikel för tidningen The Chronicle 
Of Social Change som publiceras 
i samarbete med UC Berkeley och 
den ideella journalist-organisationen 
Fostering Media Connections. Där 
man också kan ta del av en rad 
andra artiklar om barns rättigheter 
i världen. 

Källor: Chinese Ministry of Health, 
Författarinnan Mrs Dai Quing, 
Swedish state department report on 
human rights in China 2014, Mrs 
Reggie Littlejohn  VD och grundare 
Women’s Rights Without Frontiers,  
Amnesty international

Bulletinen tipsar

Läs mer på baumhaus.com.hk

Lekställningar och massor av leksaker står till buds.

Text:  

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

For a brighter life!

www.k-fab.eu

Strandläge?

Cheung Sha Beach, Lantau
Hongkongs längsta strand

Längs södra sidan av ön Lantau finns 
Upper and Lower Cheung Sha Beaches 
med gott om plats för sol- och badin-
tresserade. Vid den östra delen, nära 
Cheung Sha Village finns ett antal res-
tauranger som blivit mycket populära 
på senare tid. Så populära att de som 
ska med bussen tillbaka till Mui Wo på 
sena eftermiddagen på helgerna kan få 
se flertalet fullsatta bussar passera för-
bi då de redan fyllts upp vid Buddhan 
eller längre västerut på Cheung Sha 
beach.
• Från färjan i Mui Wo ta buss 1, 2 eller 4 
längs South Lantau Road och gå av vid 
någon av hållplatserna längs vägen.
 

S:t Stephen’s Beach
En undanskymd pärla

I Stanley är kanske det mest självklara 
valet Stanley Beach. Men fortsätter du 
längs vägen bortåt så kommer du till 
S:t Stephen´s Beach. En liten trevlig 
strand med alla bekvämligheter som 
Stanley Main Beach men som är myck-
et lugnare och aldrig någon trängsel. 
Här finns en enkel men trevlig liten 
snack bar med mer mat än man för-
väntar sig. Det finns lite träd att söka 
skugga under, stranden är grovkornig 
men fin och ren. 
• Åk till Stanley Market med exempelvis 
buss 6. Fortsätt gå längs Wong Ma Kok 
Road i ca 10 minuter. Trappor ner till 
stranden på höger sida.

Tai Long Wan, Sai Kung, N.T.
En av Hongkongs renaste och vackras-
te stränder 

Tai Long Wan betyder Big Wave Bay, 
bör ej förväxlas med den med samma 
namn på Hongkongön.
Ren och fin sand, hyggliga vågor, häf-
tiga (ibland farliga) strömmar, vacker 
orörd miljö. Det är svårt att förstå att 
man är i storstaden Hongkong.
Sharp Peak syns i horisonten och fler-
talet öar ligger vackert utanför i buk-
ten. Tai Long Wan är mycket populär 
bland campare och surfare på helger-
na men ligger i stort sett övergiven un-
der veckorna.
Obs, stranden saknar badvakter så du 
är på egen risk. Om vädret är fint kan 
där finnas något eller några små caféer 
öppna men annars rekommenderar vi 
att du tar med dig egen mat och dryck.
• Ta buss 94 från Sai Kung busstation 
till Pak Tam Au, följ MacLehose Trail 
österut Ham Tin Beach vid Tai Long 
Wan. Hiken tar ca 90 minuter. Det finns 
även möjlighet att åka båt till stranden 
med officiella och mindre officiella båt-
förare i Sai Kung. Förhandla om priset.
 

Shek O beach ligger vackert på Hong-
kongöns östra sida. Där finns restau-
ranger, picknickområden, toaletter och 
duschar, uthyrning av solstolar, små 
butiker etc. Stranden är mycket populär 
och här finns både hajnät och badvakter.
Shek O Village består av charmiga små-
gator och enorma lyxvillor utplacerade 
på sluttningen samt en privat golfbana 
som ägs av en handfull av de rikaste och 
äldsta handelsfamiljerna längs Kinas kust.
• Ta MTR till Shau Kei Wan, Exit A3 och 
sen buss 9 till ändstationen Shek O. Eller 
taxi.

Shek O Beach, Hong Kong Island
Bekvämast i Hongkong

Badvakter

Restaurang/snack bar

Parasoll och solstol uthyres

Vattensportuthyrning

Grillmöjligheter
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gå dit
oCH 
FAttA
gAloppen!

Man kommer in till kapplöpnings-
området med Octopus-kortet eller 
betalar kontant: 10 HKD. Samma 
betalmedel gäller hela kvällen. 
Nära ingången finns en ATM, så det 
går att lyfta kontanter... åtminstone 
i början av kvällen. 

Enkelt att orientera sig
Området är inte stortoch det är lätt 
att hitta, dock det kan vara bra att 
komma överens om en mötesplats 
ifall man ändå tappar bort varan-
dra under kvällens lopp. På sam-
ma nivå som kapplöpningsbanan 
finns flera tält där man kan köpa 
drinkar eller mat. Vissa av dessa 
brukar dela ut små saker som pas-
sar till kvällens tema. Vid påsk fick 
vi t ex fina ”bunny ears”.

Flera lopp att spela på
Vanligen brukar det vara 8 kapp-

löpningar per kväll. Den första är 
kring klockan sju och den sista vid 
tiotiden. Det är cirka 20 minuter 
mellan löpningarna. Det finns ett 
kapplöpningshäfte för varje kväll 
med mycket statistik om hästar 
och ryttare. Oddsen brukar ge en 
hel del information om åtminstone 
historiska meriter. Men som osä-
ker tippare brukar jag köra på den  
häst och ryttare som har snyggast 
färgkombination och relativt okej 
odds. Ekipagens namn är också 
ett möjligt kriterium. Val av häst 
brukar bli mer och mer intressant 
längre in på kvällen när man blivit 
mer på festhumör och varm i krop-
pen.

Håll koll på resultaten
Det gäller att hålla reda på den sto-
ra digitala anslagstavlan. Där får 
man information om när nästa löp-

ning sker så man vet om man ännu 
har tid att ”betta”. Loppen är olika 
långa så man måste ha lite koll på 
var starten går. Ekipagen styrs in i 
en startfållemaskin. Det hörs när 
starten går – och stämningen änd-
ras. Håll blicken mot höger! Loppet 
sker medsols. Målet är vid en gul 
hästsko till vänster om huvudra-
kan. Det är riktigt roligt att ta foton 
av de galopperande hästarna. Vän-
ta dig dock inga superbilder med 
en mobil.

Härlig stämning
Party-feelingen är hög hela kvällen. 
Man ser affärsmän som kommit i 
sina kostymer på after-work samt 
maskeradklädda grupper. Men 
största delen är där för att ha kul 
över ett par öl utomhus. Mest är 
det västerlänningr men det finns 
ett hardcore gäng, som är lokala 

äldre herrar. De sitter med sina tid-
ningar prydda med massor av egna 
noteringar och kollar noga anslags-
tavlan samt hästarna. Man kan 
verkligen se skillnaden på folk som 
vinner och folk som förlorar.

Finrummen
Själv har jag ännu inte blivit inbju-
den till de privata balkongerna. Där 
kan det handla om stora pengar, 
både som vadslagning eller andra 
stora affärsförhandlingar. Men det 
känner man inte av eller störs av på 
marknivå där feststämningen alltid 
är hög.

Fyll i din kupong
Om man vill slå vad så skall man 
fylla i en kupong (se exempel i bild-
en). Det finns olika system men 
det enklaste att följa är om man 
”bettar” för vinnare eller placering 
(bland de tre bästa). En kupong per 
löpning brukar vara enklast. Man 
kan ”betta” för hela kvällen men 
jag har haft mest kul med att ”bet-
ta” ca 3 löpningar per gång. Det 
finns hjälp att få under läktaren 
vid informationsställen. Vid själva 

vadslagningspunkterna gäller det 
att vara beredd och ha kupongerna 
ifyllda. En gång hade jag problem 
pga att den häst jag ville betta på 
deltog inte den kvällen – fast den 
fanns med i brochyren. Det tog en 
stund att förstå vad som var pro-
blemet då personen inte kunde 
engelska och bara muttrade och vi-
sade sin frustration med händerna.
För varje betald kupong så får man 
ett bettningskvitto som man skall 
hålla reda på. Ifall man vinner är 
det med detta kvitto som man får 
kassera in vinsten från vadslag-
ningspunkterna. Det brukar oftast 
ta ca 30 min efter en löpning innan 
vinsten kan betalas ut. 
 
Håll koll på dagsformen
Innan loppet börjar vandrar häs-
tarna i en liten ring som ligger till 
vänster, nära målgångsområdet. Så 
det går att utvärdera i hurdan dags-
form de vältränade hästarna och 
ryttarna tycks vara. Efter loppet får 
vinnaren en pokal i samma ring. Så 
de mer insatta och inbitna besö-
karna brukar hålla till i den änden 
av området.

Så nu borde du fatta galoppen hur 
du kan slå vad. Gå och prova – det 
är mer kul än man anar. Ifall du inte 
är sugen att slå vad så är stämning-
en redan värd det lilla inträdespri-
set. Och så kan man ju alltid satsa 
på att fotografera kvällens händel-
ser - oftast får man många kul foton 
med sig hem av hästar, ryttare samt 
olika party-gäng.

Det tog mig ett år innan jag hittade mig till Happy Valley kapplöpnings-
bana på en racingkväll. Jag skulle visa några gäster Hongkongs sevärd-
heter. För en tjej från Finland som aldrig riktigt slagit vad (lottat som vi 
säger i Finland) och är rädd för hästar verkade Happy Wednesday som 
något mindre givande... men så fel jag hade!

Fakta
När: Onsdagar 
från 19.00 fram 
till 23.00

Var: I Happy 
Valley, ta 
trammen hit 
eller MTR till 
Causeway Bay 
och promenera 
upp till banan 
(10 minuter)

Pris: 10 HKD 
att gå in (du 
kan använda 
Octopuskortet) 

Bild & Text

Nina Berg

Bild: Maria King

Välj lopp

Välj att satsa 
kontanter

Belopp

Välj häst(ar)Välj om du vill 
spela på vinnare, 
placering etc
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En trend är att allt fler företag väljer Hong-
kong som regionkontor och logistikcen-
ter för Asia Pacific-området. Hongkong 
är sedan länge känt för sin öppna och fria 
marknad samt pålitliga legala system. En 
del företag som haft kontor i Kina kom-
mer också till Hongkong nu, den dåliga 
luften och svårigheten att locka anställda 
i barnfamiljer att flytta till Kina, tycks ha 
en viss inverkan.

Vilka är Business Sweden?
Anita Jonsson, är ansvarig för kontoret i 
Hongkong idag, en närvaro som etable-
rades av dåvarande Exportrådet redan 
1982. Anita har lång erfarenhet som chef 
på Business Sweden under drygt 16 år och 
har tidigare tjänstgjort i Hongkong, samt 
även varit ansvarig för uppbyggnaden 
av Exportrådets kontor i Taipei, Peking, 
Shanghai och Mexiko. ”Jag känner mig 
privilegierad att få vara med och utveckla 
affärerna för svenska företag i Hongkong”. 

Vilket uppdrag har Swedish Trade and 
Invest Council/Business Sweden?
Business Sweden är en sammanslagning 
av organisationerna som tidigare hette 
Exportrådet respektive Invest Sweden. 
Business Swedens syfte är att hjälpa 
svenska företag att nå sin fulla interna-
tionella potential och det gör vi genom 
strategisk rådgivning och praktiskt stöd, 
såväl i Sverige som på 50 av världens mest 
intressanta marknader. I vårt uppdrag 
ingår också att attrahera utländska inves-
teringar till Sverige, något som bl a tillför 
svenska företag kompetens, kapital och 
säljkanaler. Business Sweden har 10 kon-
tor i Asia Pacific för att effektivt kunna ge 
support till företag.

Flera högnivåbesök på kort tid 
Under de senaste 6 månaderna har vi i 
Hongkong haft högnivåbesök från Sve-
rige med tre ministerdelegationer; Nä-
rings- och Innovationsminister Mikael 
Damberg, Landsbygdsminister Sven-Eric 
Bucht med en stor livsmedelsdelegation 
och den första FinTech*) -delegationen 
utanför Sverige besökte oss tillsammans 
med Finansmarknadsminister Per Bol-
und. Smart Cities Platform Hongkong 
– ett gemensamt initiativ för att mark-
nadsföra smarta svenska lösningar ge-
nomfördes också. Det visar att Hongkong 
är en strategisk stad

Vilka företag har sin verksamhet hos 
Business Sweden och vad gör respektive 
företag?
På Business Swedens kontor i Wanchai 
huserar även ett antal företag som arbe-
tar inom Business Support Office, vilket 
betyder att företagen snabbt och effektivt 
kan inleda sin verksamhet på vårt kontor 
och med våra tjänster, administrativ hjälp 
får de genom oss, berättar Anita.

BUSINESS SWEDEN SWEA

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

Vi är Business Sweden the King has left the building

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

Efter sex år I Hongkong 
och två år som ordförande 
i SWEA tar Maria King ett 
steg vidare. Från Asiens 
Manhattan till det riktiga 
Manhattan.

När flyttade du till Hongkong?
Jag flyttade till Hongkong mer perma-
nent hösten 2009. Min man flyttade re-
dan våren 2008 men vi hade en dotter 
som inte ville flytta till Hong Kong så jag 
var kvar och lät henne avsluta gymnasiet 
och samtidigt började vår son på KTH så 
det kändes bra att vara kvar i Sverige och 
låta dem komma på plats. 

 Vi ville bo centralt eftersom vi inte 
hade några barn med oss. Min man ville 
ha gångavstånd till  jobbet så vi har bott 
på olika ställen i Soho och alltid sett till 
att vi har haft ”outdoorspace” som var 
viktigt för oss. Vår son var här varje som-
mar tills han fick fast jobb efter att ha 
gjort ”internship” och han älskade att vi 
bodde centralt. Det gjorde även våra gäs-
ter genom åren.

Vad har SWEA betytt för dig?
SWEA har betytt enormt mycket. När 
du flyttar hit utan barn är det svårare 
att komma in i ett socialt sammanhang. 
Sedan är trots allt Hongkongkinesernas 
kultur väldigt annorlunda än svensk kul-
tur så det har varit skönt att kunna um-
gås med likasinnade ibland. SWEA har 
ett bra grundprogram, mahjong och hike 
varje vecka, det har även varit roligt att se 
hur aktiviteterna utvecklats under åren. 

Vad kommer du att sakna?
Jag kommer sakna massor; Alla fantastis-
ka Sweor som har givit massor av energi 
och glädje. Hiking med härliga bad, goda 

luncher och trevligt umgänge. Pulsen 
och intensiteten i Hongkong. Och vårt 
härliga Soho. 
 
Vilket är ditt roligaste minne som du 
tar med dig härifrån?
Det var nog när jag var på en av mina för-
sta hiker i NT och så skulle vi äta lunch 
efteråt i Tai O market på en lokal restau-
rang som en av Sweorna kände till. 

Vi kommer in i restaurangen som 
fyller kanske 100 personer och ALLA är 
män och där står vi 6 svenskor. Först för-
står de inte ens att vi vill äta lunch och 
sedan hittar de plats tillsammans ned 6 
kineser. Servitrisen rullar av halva duken 
där vi ska sitta och rullar sedan på en 
halvren duk och lägger den andra halvan 
på mitten av bordet.Vi får vårt te som vi 
är på väg att börja dricka men då säger 
männen mittemot oss no,no no drink 
wash!! De pekar på köket som var en li-

ten vask halvt bakom en vägg men som 
var synlig för oss.
Snabbt diskade vi våra tallrikar och pin-
nar och gubbarna skrattade gott. När vi 
alla åt med pinnar applåderade de. När 
de sedan var klara och gick rullades den 
andra delen av duken över och så var det 
en ren duk på hela bordet.
Dumplingarna var fantastiskt goda.

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

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

Övriga anställda är: 
Margaret Leung har en lång erfarenhet av 
etableringar och rekryteringar.

Christabel Yip ger stark support till våra 
Business Support Office-kunder.

Carrie Chan arbetar med analyser och 
rapporter.

Lina Falk arbetar med logistik och sourcing-
tjänster. 

Oskar Krutmeijer bevakar nya affärsmöjlighe-
ter och ger stark support vid delegations- 
besök och utställningar.

*) dvs Financial Technology companies t ex kända 
svenska företag som Klarna och iZettle.

Fr. v: Peter Faddis (TeamQuest), Teddy Tse  
(BabyBjörn), Linus Ågren (TeamQuest), Ray-
mond Choi (BabyBjörn), Matthew Ho (Edgewa-
re), Oskar Krutmeijer (BuS), Anita Jonsson 
(BuS), Peter Löfling (Edgeware), Christabel Yip 
(BuS), Carrie Chan (BuS), Lina Falk (BuS)

Några av företagen som sitter  
tillsammans med Business Sweden

BabyBjörn är ett välbekant företag i 
Sverige och tidigt 2015 öppnade de 
kontor i Hongkong. Kontoret fungerar 
som en logistikhub för Asien varifrån 
produkterna distribueras ut till Kina, 
Sydkorea och Australien. 
Läs mer: babybjorn.com

Edgeware bygger hårdvaru- och mjuk-
varusystem som gör det möjligt för 
telekomoperatörer, filmbolag, kabelle-
verantörer mfl att leverera TV-innehåll 
över datanät. En unik teknik möjliggör 
TV i stor skala som utöver att ge tittar-
na mängder av valmöjligheter även ger 
leverantören insikter i tittarbeteenden 
på ett helt nytt sätt.
Läs mer: edgeware.tv

 
Swedish Space Corporation (SSC) är 
ett spännande bolag. SSC hjälper rym-
dorganisationer, företag, andra kom-
mersiella aktörer och forskningsinsti-
tut att få tillgång till rymden.
Läs mer: sscspace.com

 
TeamQuest är ett IT-bolag som säljer 
programvara som kan visualisera in-
formation som finns lagrad på olika 
enheter inom ett företag. Tack vare 
möjligheten att generera smarta rap-
porter via systemet så kan t ex banker 
och telekombolag förutse och förstå 
IT-relaterade problem i sina nätverk 
innan de uppstår. 
Läs mer: teamquest.com

Vad ska man inte missa när man är 
i Hongkong enligt Maria King
- Hika någon av våra fantastiska hiker. 

-  Utflykt med båt till Tai O, om man har tur 
kan se de rosa delfinerna. 

-  Shek O´s backbar 

-  Happey Valley Races en onsdagkväll 

-  Om man har möjlighet så finns det en fin 
junktur med lunch på Po Toi

-  Åka till Shenzhen, det är en upplevelse i sig 
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SVENSKA KONSULATET

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

Kära läsare av Bulletinen,

Inför den stundande sommaren vill 
jag ta tillfälle i akt att informera er om 
viktiga ändringar i passlagen och pass-
förordningen vilka trädde i kraft den 15 
april 2016. Avsikten med de nya regler-
na är i första hand att minska tillgången 
av svenska pass som kan missbrukas.
 
Ändringarna innebär i huvudsak 
följande:
 - Svenska medborgare ska kunna bevil-
jas högst tre vanliga pass under en fem-
årsperiod.
- Ett vanligt pass ska återkallas när ett 
provisoriskt pass utfärdas för passinne-
havaren.
- Giltighetstiden för vanligt pass till 
barn under 12 år sänks till 3 år.
 
Låt oss gå igenom dessa ändringar 
tillsammans och lite mer i detalj.
 Svenska medborgare beviljas högst tre 
vanliga pass under en femårsperiod vil-
ket innebär att en ansökan om vanligt 
pass i regel avslås om det inom de se-
naste fem åren har utfärdats tre vanliga 

pass för sökanden. Detta gäller oavsett 
om det finns misstanke om missbruk 
beträffande de tidigare beviljade passen 
eller inte. I vissa fall kan dock förekom-
ma sådana omständigheter att det finns 
särskilda skäl att utfärda ytterligare ett 
vanligt pass. Sådana skäl kan vara om 
sökanden t.ex. varit särskilt brottsutsatt 
och blivit besluten på pass eller reser 
mycket i sitt arbete och därför snabbt 
gör slut på sidorna för inrese-, utrese- 
och viseringsstämplar i passboken. Det 
senare gäller för många av oss som är 
bosatta här i Hongkong.
 
Provisoriska pass
Provisoriska pass utfärdas endast för 
en enkel hemresa till Sverige varvid det 
vanliga passet återkallas eller spärras. 
Observera att återkallade pass maku-
leras. Återkallelse av vanligt pass vid 
utfärdande av provisoriskt pass inne-
bär att ett vanligt pass återkallas när ett 
provisoriskt pass utfärdas för passinne-
havaren, om inte särskilda skäl talar 
emot detta. Den nya bestämmelsen är 
utformad på så sätt att ett vanligt pass 
som huvudregel ska återkallas när ett 
provisoriskt pass utfärdas för passinne-
havaren. Enligt 13 § passförordningen 
får provisoriskt pass utfärdas att gälla 
för den tid sökanden behöver ett sådant 
pass för sin resa. Giltighetstiden får 
dock inte överstiga sju månader. Pas-
sets giltighetsområde ska begränsas till 
den sökandes behov av pass. Om skä-
len till att passet utfärdats (hemresa till 
Sverige) har upphört ska passet tas om 

hand av en passmyndighet. Förutom att 
giltighetstiden för ett provisoriskt pass 
ska anpassas till den tid som sökanden 
behöver ett sådant pass för en resa ska 
även giltighetsområde (geografiskt) 
anges i provisoriskt pass.

Återkallelse av pass
För den som utöver det vanliga passet 
har ett eller flera extra pass innebär 
ändringarna i passlagen att även det ex-
tra pass/en återkallas i de fall det ordi-
narie passet återkallas. En person som 
inte hittar sitt vanliga pass och istället 
ansöker om ett provisoriskt pass bör in-
formeras om att det vanliga passet an-
tingen ska förlustanmälas och spärras 
eller återkallas. Har passet återkallats 
bör sökanden inte kunna få ut ett nytt 
vanligt pass förrän det gamla återkall-
ade passet har lämnats in till passmyn-
digheten.
 
Giltighetstid förkortas för pass till 
barn
Ändringarna innebär även att giltig-
hetstiden för vanligt pass till barn under 
12 år begränsas och får en giltighetstid 
på tre år vilken fastställs vid tidpunkten 
för bifall av ansökan. Om barnet fyl-
ler 12 år efter denna tidpunkt kommer 
ändå passet att tillverkas med en giltig-
hetstid om tre år från det datum passet 
producerades.

Passar på att tillönska er alla en riktigt 
trevlig sommar !

Frågor och svar

Jag är bosatt i Hongkong 
och reser ofta i tjänsten kan 
jag fortfarande ansöka om 
ett nytt vanligt pass fast jag 
redan har använt upp 3 
vanliga pass under en femår-
speriod?
Svar: Du kan ansöka om ett 
nytt vanligt pass och det är 
utlandsmyndigheten som 

beslutar om ett nytta vanligt 
pass kan utfärdas. Du måste 
b.la. kunna uppvisa att du har 
förbrukat alla sidor i dina 3 ti-
digare vanliga pass under en 
femårsperiod och att du t.ex. 
är affärsresenär. Inkom gärna 
med ett arbetsgivarintyg för 
att styrka din ansökan och re-
ser du mycket i tjänsten kan 
det finnas ett behov att ansö-
ka om ett extrapass vid sam-
ma ansökningstillfälle.

 –
Jag och min familj bor i 
Hongkong och vi ska nu åka 
till Filippinerna över helgen 
på en semesterresa och jag 
upptäckte precis att mitt 

pass går ut om 4 månader. 
Kan jag ansöka om ett pro-
visoriskt pass för semesterre-
san över helgen?
Svar: Nej det kan du inte. Ett 
provisoriskt pass är ett nöd-
pass för en enkel resa till Sve-
rige.

–

Jag bor i Sverige och ska 
ut på en långresa i Asien. 
Jag flög från Stockholm till 
Hongkong och har haft någ-
ra fina dagar här men när 
jag skulle flyga vidare till Ja-
pan igår så nekades jag kliva 
ombord eftersom mitt pass 
inte har 6 månaders giltig-
hetstid kvar. Kan jag ansöka 

om ett provisoriskt pass?
Nej det kan du inte. Ett provi-
soriskt pass är ett nödpass för 
en enkel resa till Sverige.

–

Jag har blivit bestulen på 
mitt pass här i Hongkong. 
Passet var mitt tredje pass 
under en femårsperiod och 
jag behöver brådskande resa 
till Sverige i morgon kväll. 
Kan jag ansöka om ett provi-
soriskt pass?
Svar: Ja du kan ansöka om 
ett provisoriskt pass för resan 
hem till Sverige. Du måste 
uppvisa polisanmälan vid an-
sökningstillfället.

Helena förklarar 
de nya  
passreglerna...

SVENSKA KYRKAN

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

Sommaren i Svenska kyrkan i Kina/Hongkong

Under sommaren har Svenska kyrkan ingen personal på plats i Hongkong. Om du be-
höver komma i kontakt med någon av oss så går det bra att höra av sig via e-post.  
Vi svarar när vi har möjlighet.

anders.j.johansson@svenskakyrkan.se
kerstin.b.johansson@svenskakyrkan.se

På svenska kyrkans hemsida hittar du mer information.
Här kan du också anmäla om du vill ha del av vår information per e-post.
www.svenskakyrkan.se/hongkong

I denna ljuva sommartid!

Efter snart två år i Hongkong så har mina 
förväntningar på sommaren förändrats 
något. Jag vet inte om det har med åldern 
eller klimatet att göra, kanske både och? 
För även om vi har fått uppleva en ovan-
ligt kylig vinter så är det inte värme och 
vackert väder som jag längtar efter i för-
sta hand. Utan något annat. Vardagslyx-
en att kunna spola dricksvatten direkt ur 
kranen. Att kunna ströva fritt i naturen 
och andas frisk luft, eller få uppleva den 
speciella tystnaden och stillheten som 
kan infinna sig en ljummen sommarkväll. 
Tid att möta nära och kära som vi inte har 

sett på så länge. Ja, allt det där som inte 
är självklart när man bor i denna del av 
världen. De olika renoveringsprojekten, 
resorna och semesterupplevelserna som 
vi planerat för tidigare somrar känns inte 
längre lika angelägna. Jag vill mer försöka 
ta det som det kommer, ge mig tid att helt 
enkelt bara vara. Det är för mig en ljuv 
sommartid!

Som en sommarhälsning vill jag skicka 
med en gammal irländsk välsignelsebön, 
som även finns i vår svenska psalmbok 

Med önskan om en riktigt skön sommar!

Anders Johansson, präst
Svenska kyrkan i Kina/Hongkong

(Sv.ps 730):
 
Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen må Gud hålla,
hålla dig i sin hand.



20            21Bulletinen Juni 2016 Bulletinen Juni 2016

SVENSKA SKOLAN

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

Svenska skolan Hongkong

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

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

Kontakt: Eva Bjärkeback,  
evabjarkeback@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Svenska skolans årliga  
brännboll i Discovery Bay
Klockan 10.30 samlades några en-
tusiaster till svenska skolans årliga 
brännboll. De tunga regnmolnen och 
hettan kunde inte stoppa oss, alla  
ville vi ge barnen ett glatt brännbolls-
minne. 

Alla har vi ju sådana minnen, själv kom-
mer jag ihåg när vi hade brännbolls- 
turnering i skolan, klassen tränade 
och vi såg alla fram mot tävlingsdagen.  
Folk som gick förbi undrade vad dessa 
tokiga svenskar höll på med, när de 

skrek, sprang, tog lyror, varvade, brän-
de varandra (oj,oj vilka duktiga bränna-
re vi hade) och svetten den rann. Vi tog 
korta pauser, drack och åt lite stärkan-
de, sedan satte vi igång igen. Tre ron-
der blev det och kampen var stenhård!  
Några dagar senare haltade de vuxna om-
kring med träningsverk, inget som märk-
tes på barnen och inget vi kan minnas 
från våra brännbollsminnen, konstigt!” 

Eva Bjärkeback, lärare svenska skolan

Vi vill gärna höra från dig som har en pe-
dagogisk ådra och är intresserad av att 
arbeta med barn och utbildning, samt 
vill vara med bidra till en fortsatt bra 
svenskundervisning i Hongkong. Arbetet 
är deltid två timmar i veckan och går där-
för att kombinera med studier eller annat 
arbete. All personal får timlön som utbe-
talas i slutet av varje termin.
Som lärare krävs att du, både på egen 
hand och i samarbete med de andra lä-
rarna, planerar skolarbetet med hjälp av 
riktlinjer från skolverket om komplette-

rande undervisning i svenska utomlands. 
Pedagogisk utbildning är meriterande 
men inget krav.

Svenska Skolföreningen i Hongkong 
undervisar elever från fyllda 6 år till års-
kurs 6 i svenska språket. Undervisningen 
sker på torsdagar kl 16.15–17.45 på Hong-
kongön samt 17.00–18.30 i Discovery Bay. 
Vi söker lärare till båda skolorna och as-
sistenter till Hongkongön.

Ansökan med CV skickas till svenska-
skolanhongkong@hotmail.com

Svenska skolan söker lärare och assistenter

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@

Glad midsommar från oss på kammaren

Sverige-Italien på Champs Bar
EM är på ingång och självklart stöttar vi Sverige när gruppspelen går av stapeln! 
Den 17 juni intar Handelskammaren Champs Bar, 209–219 Wanchai Road, för att se 
matchen mellan Sverige och Italien. Matchen börjar klockan 21 vilket gör det till en 
perfekt fredagsaktivitet! Kom och heja på Sverige tillsammans med oss och se när 
Zlatan & Co slår Italien.

På gång i juni

3:e juni
YP company visit - Hong Kong Jockey Club

3:e juni
Nationaldagslunch på Pacific Club

7:e juni
China outlook 2016: Business opportunities 
and challenges

7:e juni
EmTech Hong Kong, Hong Kong Convention 
and Exhibition Centre

17:e juni
Fotbolls-EM: Sweden–Italien på Champs bar

25: juni
YP midsommar junk

YP Midsommar Junk
Sist var det Valborg och nu står Midsommar på tur! Handelskammarens Young Pro-
fessionals går återigen till sjöss för att fira och denna gången är det för att välkomna 
sommaren. Den 25 juni har YP ordnat med en junk som kommer ta oss till vackra Clear 
Water Bay där vi kommer dansa runt midsommarstången, sola och bada. Detta är ett 
YP event du inte vill missa! Är du inte YP medlem ännu är detta ett ypperligt tillfälle att 
bli det för att följa med på YPs kanske roligaste fest.    

Den 24 juni kommer Handels-
kammarens midsommarfiran-
de gå av stapeln och alla är 
välkommna! Vi kommer hålla 
en midsommarlunch i Hullet 
House vackra innergård med 
midsommarstång, sill och 
nubbe. Markera datumet i 
era kalendrar redan nu och 
kom och fira att sommaren 
äntligen är här!
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Noterat Hongkong

Pågående–30 juni
Le French
Upplev en av Asiens största kulturella evenemang där konst, design, musik, dans, 
teater, bio och gastronomi förenas under temat ”Dreams and Wonders”. Beskåda 
mästerverk av Claude Monet, konseten ”Mozart in Love”, balettuppsättningar av 
klassiska sagor som ”Askungen” och ”Skönheten och odjuret” samt cirkusföre-
ställningen ”Extrêmités”
Var, när och pris: Varierande
Pris: Varierande
Biljetter: www.frenchmay.com
Info: +852 3752 9104

17 juni–14 augusti
Chinese Opera Festival
Denna festival kommer bjuda på ett brett spektrum av operagenres, inklusive 
Kunqu, Peking och kanotesisk opera. Bl a kommer en rad uppsättningar om 
historien kring The Monkey King att sättas upp, både i sydkinesisk- och nordki-
nesisk stil...
Var, när och pris: Varierande
Biljetter: URBTIX, www.urbtix.hk
Info: +852 3761 6661

8 juli–7 augusti
International Arts Carnival
En av de största familjekonstfestivalerna i Hongkong bjuder på en rad inspi-
rerande och roliga evenemang under sommaren som passar stora som små. 
Inbjudna artister och lokala talanger uppträder med musik, magi, clowner, dans, 
dockteater m m.
Var, när och pris: Varierande
Biljetter: URBTIX, www.urbtix.hk
Info: +852 3761 6661

20–26 juli
Hong Kong Book Fair
För 27:e året i rad hålls Hong Kong Book Fair. Temat är ”Reading of the World” 
där en omfattande variation av titlar och stor mängd kulturella evenemang 
utlovas.
När: 10:00–22:00 (20–21, 24–25 juli), 10:00–midnatt (22–23 juli), 09:00–17:00 (26 
juli)
Var: Hong Kong Convention and Exhibition Center
Pris: Varierande
Biljetter: Ännu ej fastställt
Info: +852 183 0668, www.hkbookfair.hktdc.com

11–15 augusti
Food Expo
Nyfiken på de senaste kulinariska sensationerna? Besök då The Food Expo. Detta 
evenemang bjuder inte bara på läckerheter från hela världen utan även matlag-
ning av stjärnkockar.

När: 10:00–22:00 (11–14 aug), 10:00–18:00 (15 aug)
Var: Hong Kong Convention and Exhibition Centre
Pris: Varierande
Biljetter: Hong Kong Ticketing, vissa 7-Eleven och Circle K
Info: +852 183 0670, www.hktdc.com/hkfoodexpo

eicó 
 

Färg av en kvalitet som vi använder hemma 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
eico.hk 

Noterat av Helén von Zweigbergk

Ett laglöst samhälle eller världens 
mest tätbefolkade slumområde, som 
det också kallades. För oss som inte 
ens sett utsidan av området i verklig-
heten verkar det ganska ofattbart att 
det fanns kvar på 1980-talet. Det är 
nu mer än 20 år sen Kowloon Walled 
City jämnades med marken och ersat-
tes med en fin park istället.

Den 25,000 m2 stora enklaven inhyste opi-
umsalonger, horhus och spelhålor som 
kontrollerades av triaderna, den kinesis-

ka maffian. Det var en plats som polisen, 
hälsovårdsmyndigheterna och tom skatt-
masen fruktade. På kantonesiska kallades 
enklaven City of Darkness

Det ansågs vara världens mest tät-
befolkade plats på jorden. Fler än 35,000 
människor ihoppackade i pyttesmå lä-
genheter som staplats på varandra utan 
att en enda arkitektritad konstruktion.

Men i mars 1993 skrev slutligen de 
sista bofasta på erbjudandet från myn-
digheterna om nytt boende och kompen-
sationsersättning.

En mycket bisarr tid av Hongkongs 
koloniala historia kom fick sitt defintiva 
slut. 

Vill du veta mer om Hong-
kongs historia har vi ett tips 
på sommarläsning; boken 
Gweilo om Martin Booths tid 
i Hongkong på 1950-talet när 
han är 7–10 år gammal. En 
charmerande bok med hög 
igenkänningsfaktor av alla 
miljöer han utforskade. Han 

lyckades bl a ta sig in i Kowloon Walled City 
(men avslöjande inte det för sina föräldrar 
då…).

Kowloon Walled City, ett minne blott

Historia

SKYLTEN

Skylt fotograferad på toalett längs vägen 
mot Buddhastatyn. Inte helt solklart vad man 
menar här. På så många sätt.

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

Håll ut! Nästa nummer av  
Bulletinen kommer ut i 
början av september och 

då kikar vi bland annat lite när-
mare på Macau. 

Kowloon Walled City som det såg ut då när 
det begav sig. 
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