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Bulletinens redaktion hade förhoppning-
en att man skulle kunna resa till Singapore 
utan problem vid detta laget. Tyvärr låter 
det vänta på sig. Samtidigt har redaktio-
nens medlemmar ändrats något sedan förra 
numret. Undertecknad har tagit över som 
redaktör efter Eva Ladeborn, som nu har ett 
spännande heltidsjobb på SIDA. Det skall 
erkännas att det krävs mycket för att fylla 
samma stora roll som Eva har haft för Bul-
letinen. Det är en ära att få jobbet som re-
daktör, och turligt nog är övriga redaktionen 
både kunniga och rutinerade!

Det är kul att jämföra Hongkong och Sing-
apore eftersom de har en del gemensamt. 
Båda utgör små territorier, fast Singapore 
är ett självständigt land, medans Hongkong 
är en region i Kina med en separat ekono-
mi och ett eget rättsväsende. Singapore och 
Hongkong är båda tättbefolkade, har stora 
viktiga hamnar och har tidigare levt under 
brittiskt kolonialstyre. I det här numret kan 
man läsa mycket om intressanta skillnader 
vad gäller kulturen, språket och livsstilen i 
Singapore. 

Vi får läsa en trevlig reseberättelse från Sing-
apore, som man kan låta sig inspireras av för 
framtida semestrar. De skall bli möjliga till 
slut!  Ett roligt reportage om personligheter 
och deras klädstilar i Singapore ger inblick 
i stadens ”street style” och skillnaden mot 
Hongkong. Bredden på matkulturen är stor 
i båda städerna, fast det anses att Hongkong 
är snäppet bättre. I Hongkong kan man av-
njuta singaporiansk mat på flera bra restau-
ranger, som vi tipsar om. 

Profilen i detta numret är Petra Schirren, 
som är CFO för Ericsson i Singapore. Hon 
har bott i fyra asiatiska städer, och besökt 
många fler, vilket gett henne ett brett per-
spektiv på hur Singapore har utvecklats och 
kan jämföras med Hongkong.

Pandemin och reserestriktionerna har på-
verkat oss alla på olika sätt. Det har höjt 
stressnivån och underminerat självsäker-
heten, hos många människor. Samtidigt har 
det också gjort att många ser sig om efter ett 
nytt arbete. I detta numret har vi en hjälp-
sam artikel om arbetsmarknaden och jobb-
sökning för utlänningar som bor i Hong-
kong. Missa inte heller spalten Livsbalans.

Hösten utlovar en hel del roliga och intres-
santa saker som står på programmen hos de 
olika svenska organisationerna. Blickfånget 
ger också väldigt bra tips, som vanligt. Hitta 
en skuggig plats med någon bris, ett trevligt 
café, eller en soffhörna, där du kan försjun-
ka en stund i Bulletinen.

Elisabet Helander
Chefredaktör

I detta nummer
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Svett är fett som gråter. Hur många gånger har vi inte läst det? Och så klart 
hoppats på att det stämmer. Men är det verkligen sant? När jag flyttade från 
Sverige till Kina för mer än tio år sedan tänkte jag att det nog var sant för jag 

var fullständigt överväldigad av värmen under mina löprundor. 

Dock hände ingenting särskilt och jag 
kom fram till att svett är bara krop-
pens sätt att kyla ner sig. Det är helt 
enkelt vätska och salter som försvin-
ner. Men jag kan ju medge att om det 
varit fett som försvann hade det varit 
ett sätt att motivera sig att träna ute i 
35 grader. 

BÄTTRE SYREUPPTAGNING
Så hur ska vi kunna motivera oss att 
träna ute i den här värmen och luft-
fuktigheten? Goda nyheter! En stu-
die från University of Bath visar att 
träning i hög värme funkar lite grann 
som höghöjdsträning. I studien fick 
ett antal cyklister trampa runt pe-
dalerna i en timme i ett 40 grader 
varmt rum. Resultatet blev att deras 
VO2 max – alltså kroppens maximala 
syreupptagningsförmåga – förbättra-
des kraftigt och genom att upprepa 
övningen löpande kunde forskarna 
uppmäta en ökning av cyklisternas 
syreupptagningsförmåga med hela 7 
procent, när de kom ut på landsväg-
arna och cyklade i svalare tempera-
turer. Värmen gjorde helt enkelt att 
deras kroppar producerade fler röda 
blodkroppar och att syretransporten 
till musklerna därmed ökade.

DRICK MYCKET
Alla som har joggat varje dag på skid-
resan vet att den vanliga joggingrun-
dan hemmavid sen går fantastiskt 

lätt. Resultatet av träning i hög värme 
är liknande. Precis som med hög-
höjdsträning så bör träningen i vär-
me upprätthållas regelbundet efter-
som effekten annars avtar igen efter 
3-4 veckor. Dessutom är det viktigt 
att man har respekt för värmen och 
inte överdriver sin träning. Se till att 
dricka mycket vatten före, under och 
efter träning och undvik att ge full gas 
vilket lite grann händer helt naturligt. 
En tumregel är att man inte tränar 
hårdare än att man kan föra ett sam-
tal samtidigt.

DISCIPLIN ÄR VIKTIGT
Mitt bästa råd när det kommer till 
träning och motion är ändå att inte 
vänta på motivation eller att bli in-
spirerad och tro att det ska få dig 
ut i spåret eller till gympagruppen. 
I slutändan handlar det om disci-
plin. Om du vill vara en aktiv person 
som är hälsosam, snygg, smal, stark, 
snabb, harmonisk, smartare, ja vad 
ditt mål än är, så krävs det disciplin 
och kontinuitet. Det är du själv som 
bestämmer om värmen ska begränsa 
dig. Just do it som dom säger i rekla-
men 

Mitt namn är Caroline Wressmark 
och jag är certifierad personlig träna-
re. Min familj och jag bor i Discove-
ry Bay sedan ett år och vi älskar den 
sportiga livsstilen här i Hongkong.

Svett är fett som gråter!

Här är jag uppe på Tiger´s Head i 35 grader och låtsas att det är lätt 
att ta sig upp dit. Jag kan försäkra er att det är det inte! 

TRÄNING

Text: Caroline Wressmark
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tisk. Hongkong är mer en riktig stad, 
alltså det är vad det är, och det är lite 
stökigt och lite skitigt, och det är både 
högt och lågt.” 

Petra beskriver hur Singapore är så 
väldigt tillrättalagt. 
”Allting är väldigt ordnat och allting 
fungerar, allting är väldigt säkert med 
bra infrastruktur, det funkar.”

Hon upplever att de har slappnat av 
lite mer på senare år och gjort det 
till en mera dynamisk stad än vad 
det var för 15 år sedan. Jämfört med 
Hongkong så är där mycket mera lais-
ser fair som har varit ledordet, eller 
”anything goes”, och det växer som 
det gör. Men det kanske kommer änd-
ras från och med nu när man tar ett 
mycket starkare grepp från Kinas sida 
och det blir mer strukturerat i hur det 
ska vara och inte bör vara. Vilket skul-
le kunna ta bort en del av Hongkongs 
identitet och charm.

Singapore är en ö, och så har man 
byggt en liten konstgjord ö som heter 
Sentosa, som är som en blandning av 
Skansen och Grönalund. De har lagt 

Text: Elisabet Helander  Bild: Andrea Björsell

En svenska i 
Singapore

Vi har bott sammanlagt 13 år i 
Asien. Först var vi i Bangkok, 
Thailand från 2006 till 2008. 

Sedan bodde vi i Kuala Lumpur, Ma-
laysia ett tag, sedan i Singapore, och 
sedan bodde vi Hongkong i fyra och 
ett halvt år.” 

De flyttade till Singapore igen i janu-
ari 2020. Petras jobb med Ericsson har 
tagit dem runt till de olika länderna i 
första hand. 
”När vi bodde i Hongkong de sista två 
åren så jobbade Dan här i Singapore, 
och vi tillbringade mycket tid isär då. 
Så då blev det ganska viktigt för oss 
att komma hit för min nästa poste-
ring. Det har varit väldigt skönt.” 

Petras jobbtitel på engelska är Chief 
Financial Officer South East Asia, 
Oceania & India, alltså finansansva-
rig för sydöstra Asien. Hon läste eko-
nomi i Upsala, men har haft en bred 
karriär inom Ericsson, där hon haft 
roller inom så väl, marketing, teknik 
och sälj. 
”Det är viktigt att förstå grunderna i 
teknologin då det är en grundbult i 

vårt marknadserbjudande. Ericsson 
har drygt 30% av världsmarknaden 
på mobilsystem”

När Petra och Dan bodde i Kuala 
Lumpur i två år så besökte de Sing-
apore en hel del. 
”När vi kom till Singapore första 
gången 2007, då vi bodde i Bangkok, 
då tyckte jag att det var lite sömnigt, 
lite för tyst. Men sedan har staden 
gjort en otrolig resa. Det har blivit en 
helt annan stad. Man har byggt hela 
nya områden som Marina Bay Sands. 
Hela områden har renoverats upp 
och man har gjort det till en mycket 
mera happening stad. På många sätt 
är det samma som i Hongkong, med 
en fantastisk matkultur, till exempel. 
Den stora förändringen i Hongkong 
de sista tio åren har varit mera poli-

I samtal med Petra Schirren berättar hon om olika aspekter på tillvaron i  
Singapore - både nu och förr. Petra jobbar för Ericsson, och hon bor med sin 

make i Singapore för andra gången. 

PROFILEN

”Allting är väldigt ordnat och 
allting fungerar, allting är väldigt 
säkert med bra infrastruktur, det 
funkar.”

ganska mycket krut på att plantera 
träd och göra det mera promenad-
vänligt.
”Det är inte alls det här vilda som du 
har i Hongkong, där man kan åka upp 
till New Terretories och vandra i sex 
timmar till stränder som du aldrig 
skulle komma till på annat sätt. Det 
finns mer av en vildhet och realism, 
och någonting som bara är, i Hong-
kong jämfört med Singapore”, känner 
Petra.

Petra förklarar att man har byggt 
upp ett system i Singapore som har 
varit väldigt metodiskt. De har haft 
en långsiktig plan över vad som skall 
uppnås och vad man vill skapa. 
”I Hongkong så får det bli lite som 
det blir, och så testar man det, om det 
funkar så växlar man upp. Medan i 
Singapore så har man haft en 25-årig 
plan och som man har exekverat på 
och skapat en härlig och dynamisk 
stad.”

Vad gäller nya regleringarna i  
Hongkong - spelar det någon roll för 
Ericsson? 
”Jag tror att affärsmässigt gör det ing-
en större skillnad för oss. Våran störs-
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De politiska systemen i 
Singapore och Hongkong

SINGAPORE:
Befolkningsmängden är cirka 5,6 miljoner 
och landets yta är 720 kvadratkilometer. 
Singapore blev ett fristående land 1965 när 
det lämnade Federationen Malaysia. (The-
Commonwealth.org)

Valen till parlamentet sker vart femte år och 
det senaste hölls 2020. Republiken Sing-
apore har parlamentarisk demokrati som 
statsskick. Premiärministern och regeringen 
utses av presidenten och är ansvarig inför 
parlamentet. Nuvarande statsöverhuvud är 
president Halimah Yacob, som valdes till ett 

sexårigt mandat 2017. Befolkningen består 
av flera etniska och språkliga grupper, men 
det gemensamma officiella språket är eng-
elska. Ett särskilt valsystem garanterar att 
icke-kinesiska grupper skall ha proportio-
nerlig representation i parlamentet.

Alla rättsfall avgörs, efter överklagande, i 
högsta domstolen, vars domare utses av pre-
sidenten. Nuvarande regeringsparti heter 
People’s Action Party (PAP). PAP har alltid 
dominerat och vinner oftast två tredjedelar 
av rösterna i parlamentsvalen. (Economist 
Intelligence Unit)

I konstitutionen fastställs de grundläggande 
principerna och den grundläggande ramen 
för de tre statliga organen, nämligen den 
verkställande makten, den lagstiftande mak-
ten och rättsväsendet (Prime Minister’s Offi-
ce of Singapore).

Singapore och Hongkong jämförs ofta med varandra. Två starka centrum 
för många företag när etablering i Asien är aktuellt. Vid första anblicken 

känns de två giganterna rätt lika vad gäller befolkningsmängd och små men 
starka aktörer i världekonomin. Men vad skiljer dem egentligen åt?

Hur behandlar 
du dig själv?
Hösten känns ofta som en nystart. Kanske 
du är sugen på att byta eller starta upp 
ett nytt jobb, börja med ett volontärarbete 
eller vidareutbilda dig? När man söker 
efter nya möjligheter, så kan en injektion 
av självförtroende och uthållighet hjälpa 
till att hantera eventuella besvikelser. 

Du kan träna upp din motståndskraft till 
misslyckanden genom att utveckla din 
självmedkänsla. Forskning har visat hur 
man genom att behandla sig själv på ett 
mer förstående sätt mår betydligt mycket 
bättre mentalt. Nedan följer tips på hur du 
kan öka din självmedkänsla. 

• Ofta använder vi kritiska ordval och är 
betydligt mindre förlåtande av våra egna 
misstag, jämfört med hur vi beter oss 
mot andra. När du möter motgångar, 
prata med dig själv på det viset du skulle 
bemöta en kompis eller ett barn som går 
igenom en jobbig period. När du stöttar 
dig själv så blir du mer motiverad till att 
försöka igen.

• Ge dig själv tid och plats att behandla 
starka känslor. Öppna upp och diskute-
ra hur du mår med någon du litar på.

• Skriv ned hur du känner dig i en journal.

• Försök att förändra hur du ser på 
besvikelser som möjligheter att lära dig 
något nytt, istället för nederlag.

• Fokusera på det du kan kontrollera och 
undvik att koncentrera dig på det som 
inte gick vägen.

Genom att öka din självmedkänsla och ge 
dig själv mer utrymme att uttrycka dina 
känslor kan du få mer energi och moti-
vation att fortsätta söka nya möjligheter 
som i sin tur bidrar till din personliga 
utveckling.

 Malin Rigneus 
 Counceller

L I V S B A L A N S

Leva Counselling Ltd.  /  levacounselling.com

HONGKONG:
Befolkningsmängden är cirka 7,5 miljoner 
och landets yta är 1 050 kvadratkilometer. 

År 1984 enades Storbritannien och Kina om 
att Hongkong skulle återlämnas 1997 och 
bli en ”särskild administrativ region” (SAR) 
i folkrepubliken. Principen ”ett land, två 
system” innebar att Hongkong kunde be-
hålla rättsväsendet och alla medborgerliga 
fri- och rättigheter i minst 50 år. Frågan var 
om det kunde garanteras, särskilt efter Kinas 
brutala kväsande av upproret i Peking 1989. 
För att stilla oron började Storbritannien, 
mot Pekings bestämda vilja, att utöka den 
direktdemokrati som under kolonialåren va-
rit begränsad. Då ökades bland annat antalet 
valbara platser i parlamentet, The Legislative 
Council. (Utrikespolitiska Institutet)

Valet till Hongkongs distriktsråd 2019 hölls 
den 24 november, och visade ett starkt stöd 
för ökad demokrati. De politiska demon-
strationerna hade då pågått ett halvår. Val-
deltagandet på 71,2 procent var det högsta 

någonsin. Resultatet var seger för det prode-
mokratiska blocket, vars mandatandel ökade 
från 30 procent till nästan 88 procent. (Wiki-
pedia)

Antipatin mot regeringen är utbredd, men 
risken för protester har minskat på grund av 
hotet om åtal enligt den nya så kallade natio-
nella säkerhetslagen. Nya regler för valsys-
temet har i praktiken uteslutit oppositionen 
från den formella politiska processen. (Eco-
nomist Intelligence Unit)

ta kund här i Singapore är Singtel. 
Smartone har varit vår största kund 
i Hongkong. Det är en brittisk grund 
för mycket av lagarna och reglering-
arna i Hongkong så väl som i Sing-
apore. Så det är inte så stor skillnad 
för att göra affärer, men det är klart 
att förändringen i Hongkong har lagt 
till en osäkerhet angående vad det 
kommer att innebära med föränd-
ringarna som sker. Jag menar att den 
osäkerheten finns inte här i Singapo-
re”, svarar Petra. 

Nu börjar folk prata om att Singapore 
anses tryggare framöver, vilket kan ha 
en effekt på finanssektorn. Än så länge 
har ingen tydlig förändring skett. 
Men Petra har noterat att Singapore 
anammat en striktare policy kring ar-
betstillstånd för folk som vill komma 
hit och jobba. Det är lite svårare nu, 
och inte riktigt lika öppet längre. Det 
pågår diskussioner hos befolkningen 
runt frågan huruvida ”folk kommer 
och tar våra jobb” Det gäller framför 
allt jobben på mellan-nivån. 
”Det är alltid en svår balansgång att 
ta. Singapore bygger mycket på att 
det har varit en öppen ekonomi, och 
det har varit lätt att starta företag. 
Diskussionen om det här pågår nu på 
ett sätt som det inte gjorde för tio år 
sedan.”

Hon säger att myndigheten för ar-
betstillstånd blivit mer restriktiva, det 
ställs mer frågor, och man vill följa 
mer rigida processer där man kollar 
om det går att anställa någon som re-
dan bor i Singapore i stället. 

Hur var det när du flyttade till Sing-
apore; var det givet var ni ville bo nå-
gonstans?
”Vi flyttade tillbaka till samma om-
råde där vi bodde första gången. När 
vi bodde i Kuala Lumpur besökte vi 
kompisar i Singapore, och de bodde 
i Reflections i Keppel Bay. Vi var här 
och hälsade på och tyckte att det var 
så himla fint. När vi kom hit så letade 
vi inte någon annanstans. Det passar 
oss perfekt, och det är 10 minuter in 
till stan. De har en liten marina här, 
och vi älskar båtar och har en båt till-
sammans med några vänner.
Det har varit fantastiskt under semes-
tern, när det också varit lockdown, att 
kunna åka ut med egen båt.” 

I Hongkong bodde de mitt inne i Soho 
på 35e våningen, vilket passade dem 
bra då. Liknande finns också i Sing-
apore om man vill bo kring Orchard 
eller CBD, som anses flott. Många ex-
pats bor även i Holland Village. 
”En del har valt att bo ute på Sentosa. 
Jag kan tycka det är lite meckigt att 

”Jag älskar Singapo-
re, det är en fantas-
tisk stad”

”Något som är viktigt att notera är att i jäm-
förelse med Hongkong får man mycket mer 
boende för pengarna i Singapore”

Keppel Bay där Petra 
har en båt som de 
äger tillsammans 
med vänner.

ta sig till stan med bil eller taxi. Men 
det man har här som man kanske 
inte har på samma sätt i Hongkong, 
är att du har väldigt mycket variation 
på väldigt liten yta. Och något som är 
viktigt att notera är att i jämförelse 
med Hongkong får man mycket mer 
boende för pengarna i Singapore” 

”Jag älskar Singapore, det är en fan-
tastisk stad och vi har alltid sett det 
som en bas varifrån man kan resa 
runt i Asien, men nu kan man ju inte 
resa längre. Under de omständig-
heterna känns Singapore kanske lite 
litet. 

Kommer det fortsätta vara lika svårt 
att resa framöver i Singapore? 
”Just nu är det två veckors karantän 
på hotell. De pratar om att ändra det 
igen. Nu är över 50% av befolkning-
en vaccinerad med två sprutor och 
ytterligare 25% har tagit en spruta. 
Kommer de upp i över 80% så talas 
det om att ändra till en veckas hem-
ma-karantän för vaccinerade. Då tror 
jag att folk kommer tycka det bli helt 
OK att resa.” 

Petra berättar att SVEA och Handel-
skammaren är aktiva och anordnar 
mycket aktiviteter. Många medföljan-
de hajkar eller spelar i organiserade 
tennislag, och mycket annat. Här är 
det lite bekvämare och enklare, men 
kanske lite mindre spännande. 
”Här pratar de mycket engelska även 
med varandra. Det gör dom ju sällan i 
Hongkong där det är mest Kantonesis-
ka. Engelska-nivån är generellt högre, 
så på det viset är det lite lättare här.” 

PROFILEN

Foto: Jeyakumaran Mayooresan

Text: Elisabet Helander
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STREETSTYLE

När jag och min familj flyttade 
till Singapore i december 2020 
visste jag inte vad jag kunde 

förvänta mig. Det var första gången 
jag satte min fot på denna vackra ö.

Men många Hongkongvänner hade 
sagt att det är näst intill omöjligt att 
kunna jämföra Singapore med Hong-
kong, både känsla, mentalitet och en-
ergi är väldigt olika.

Gatumodet i Singapore är lite mer 
stilrent, enkelt och polerat än i Hong-
kong. I Hongkong klär de gärna 

upp sig för sig själva utan stilregler 
medans i Singapore vill de passa in 
mer.

Att ta fram kameran mitt i gatulivet 
kan se lite suspekt ut och rent under-
förstått så bör man fråga alla perso-
ner som kan komma med i bilden om 
lov.

Det försvårar förstås streetstylejakten 
och med covidsituationen blev det 
ännu svårare. Därför bestämde jag 
mig för att ställa lite frågor till några 
lokala Singaporepersonligheter som 

hamnar lite utanför ramen vad mode 
och stil betyder för dem.
 
Vi skall höra vad Ranall Ong, som 
älskar att klä upp sig för sig själv, har 
att säga om var han hittar sin mode-
inspiration. Vi skall få veta lite hur 
konstnären Marla Bendini upplever 
sitt liv i Singapore som transsexuell 
konstnär. Lite modeinspiration från 
Nadirah -  Modell, kreatör och dan-
sare. Simone som jobbar som mode-
influencer och personlig stylist och 
hennes mamma Florence delar med 
sig av sina uppfattningar om stil.

STREETSTYLE 
SINGAPORE

Mina fem år i Hongkong var de mest berikande åren i mitt liv. Det som fick 
mig att utvecklas och känna så var människorna, med sin dynamik och mång-
fald, som jag fick kontakt med på gatorna. Kameran kom att bli mitt verktyg 
och ”ursäkt” att komma i kontakt med främlingar på gatan, en del av dem kom 
sedan att bli mina vänner.

VAD BETYDER PERSONLIG STIL 
FÖR DIG? 
För mig är det viktigt. Min stil be-
skrivs bäst som ”Leigh Bowery möter 
Anna Piaggi på Savile Row”.
 
VAD BETYDER MODE FÖR DIG?
Att du klär dig för din egen skull och 
inte för andra. På så sätt behöver du 
inte bry dig om vad andra tycker, 
vänta på bekräftelse eller bli utsatt 
för avundsjuka mm. Enda gången jag 
klär mig för andras skull är om det är 
en dresscode, det tycker jag man ska 
respektera.

HUR SKULLE DU BESKRIVA DIN 
STIL MED TRE ORD?
Sensorial, Sartorial, kontroversiell.  
 
VILKET ÅRTIONDE TYCKER DU 
VAR BÄST UTIFRÅN MODE UTI-
FRÅN DITT PERSPEKTIV?

Regency-perioden, det vill säga i bör-
jan av 1800-talet, då den klädtokiga 
dandyn dök upp första gången. Möj-
ligtvis även 80-talets nyromantik och 
klubbstilen på slutet av 90-talet.

HAR DU NÅGON FAVORITSTAD 
NÄR DET GÄLLER STREETSTYLE 
OCH MODE?
Tokyo, trots ett samhälle med så star-
ka sociala strukturer och riktlinjer 
så är det så många som utrycker sin 
egen personliga stil på ett unikt, udda 
och ikoniskt sätt. Speciellt runt områ-
dena Omotesando and Aoyoma.  
 
VAR HITTAR DU INSPIRATION 
HÄR I SINGAPORE?
I den lokala skojfriska och oortodoxa 
miljön som man kan hitta i delar av 
Singapores kulturscen.

RANDALL, EN GLOBALIST I 
EN UPPLYST ÅLDER

Nardah på bilden är stylad av Jenny Ragnwaldh
Jenny Ragnwaldh arbetar som designer och stylist, numera i 
Singapore, tidigare i Hongkong. Jennys stil och design präglas av 
en modern vintage-style med en blandning mellan det asiatiska 
och det västerländska. Alltid med hög kvalitet. Alla produkter 
görs med mål att göra så lite skada på miljö och omgivning som 
möjligt. Stuvbitar från fabriker återanvänds, vintagetyger från 
svunnen tid tas hand om. Alla produkter görs lokalt och för hand.

Mer om Jenny och hennes produkter finns på:

www.jr-unique.shopify.com

Text & Bild: Jenny Ragnwaldh
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VAD BETYDER PERSONLIG 
STIL FÖR DIG? 
Personlig stil handlar om att 
hitta ett sätt att utrycka sig som 
ger självkänsla och trygghet. 
Det varierar givetvis utifrån 
plånbok, kulturell bakgrund 
och personlig smak.
 
VAD BETYDER MODE FÖR 
DIG?
Mode handlar mycket om tren-
der. Men med tanke på hur 
världen ser ut och hur trender 
kommer och går så kan man 
med lite kreativitet hitta sin 
egen stil även om man har en 
relativt liten samling kläder. 
Numera kan man vara väldigt 
moderiktig genom secondhan-
daffärer, ärvda kläder från vän-
ner och familj eller haka på nya 
och mer oerfarna designers.

BESKRIV DIN PERSONLIGA 
STIL MED TRE ORD.
Eklektisk, uttalande och färg-
stark
 
VILKET ÅRTIONDE TYCK-
ER DU VAR BÄST UTIFRÅN 
MODE UTIFRÅN DITT PER-
SPEKTIV?
Jag älskar 80-talet helt enkelt 
för att jag växte upp då och har 

så många fina minnen från den 
tiden. För mig var den tiden 
mode och musik något som 
hörde ihop, en helhet, en egen 
kultur, som inte bara handlade 
om kläder. 

HAR DU NÅGON FAVORIT-
STAD NÄR DET GÄLLER 
STREETSTYLE OCH MODE?
Jag tycker hela Asien är som 
en smältdegel av kulturer och 
stilar. Just här blandar vi in 
mycket av vårt ursprung och 
kultur i hur vi klär oss. För mig 
är nog Hongkong ändå bäst. 
Streetstyle där står verkligen ut. 
Folk är mycket mer uttrycksful-
la och modiga. Till skillnad mot 
Singapore så har man årstider 
vilket ger lite mer variation på 
hur man klär sig. Det varma 
vädret här i Singapore begrän-
sar oss lite.
 
VAR HITTAR DU INSPIRA-
TION HÄR I SINGAPORE
Jag jobbar ju som personlig sty-
list och influenser och en viktig 
kanal för mig är Instagram och 
sociala media. Det är också där 
jag inspireras och får idéer och 
influenser till mitt skapande.

VAD BETYDER PERSONLIG STIL FÖR 
DIG? 
Att klä sig elegant och hålla en stil som pas-
sar ens ålder.
 
VAD BETYDER MODE FÖR DIG? 
Mode handlar om att ha en stil. Jag tyck-
er det finns en djupare mening med mode 
än bara klä sig i de senaste trenderna, det 
handlar även om att få andras respekt.

BESKRIV DIN PERSONLIGA STIL MED 
TRE ORD
Elegant, klassisk och passande

 
VILKET ÅRTIONDE TYCKER DU VAR 
BÄST UTIFRÅN MODE UTIFRÅN DITT 
PERSPEKTIV?
 70-talet. Det var en tid då vi var mer vågade, 
med färger och mönster. Men också en tid 
då vi gick från det konservativa till en mer 
modern stil.

 HAR DU NÅGON FAVORITSTAD NÄR DET 
GÄLLER STREET STYLE OCH MODE? 
Jag reser inte så mycket så för mig är det nog 
Singapore. Jag har varit i Hongkong, Austra-
lien, och Europa men tycker att stilen där är 
lite för mycket för mig. Här i Singapore är 
det relativt klassisk stil vilket passar en gam-
mal dam som mig.

VAR HITTAR DU INSPIRATION HÄR I 
SINGAPORE 
Mest från tidningar, tv eller bara genom att 
promenera omkring i olika köpcentrum.

BERÄTTA OM DIN RESA SOM ARTIST 
OCH KONSTNÄR
Jag hade min första soloutställning med 
mina självporträtt ”Marla”. (2009) i La 
Bamba, en transsexuell bar i Thailand. 
Under 2010 gjorde jag ”Conversations 
Between Father and Son” på The Sub-
station Gallery, en utställning av själv-
porträtt, tillsammans med videoinstal-
lation, musik och performance. Sedan 
dess har jag arbetat som konstnär på 
heltid.

VAD INSPIRERAR DIG?
Jag kombinerar text, teckning, målning 
och collage och tryck för att skapa och 
berätta. Min process är ofta en form av 
föraningar, som en dold väg in i fråge-
ställningar och situationer. Jag ser du-
ken som en spegel och frågar mig själv, 
“Vad är det jag ser? Hur mår jag just nu? 
Vad är jag rädd för? Vad behöver jag job-
ba med för att läka?”

VAD VILL DU FÖRMEDLA MED DIN 
KONST?

Min konst är väldigt personlig och gåt-
full men jag tror att konsten talar olika 
till alla och det är så vi skapar mening. 
Jag hoppas att mina verk fyller något 
slags tomrum för de som ser min konst, 
såsom de gjorde för mig.

HUR ÄR DET ATT LEVA OCH ARBETA 
SOM EN TRANSSEXUELL KONSTNÄR 
I SINGAPORE?
Queer och transmänniskor kämpar ofta 
med att vara äkta gentemot sig själva, 
speciellt med sin familj. Som tur är har 
vi även en självvald familj där vi får stöd, 
kunskap, trygghet och släktskap. Jag 
känner mig så tacksam att jag har båda 
familjerna, speciellt då jag tenderar till 
att isolera mig när jag står inför utma-
ningar.

OM DU KUNDE GE ETT RÅD TILL DIG 
SJÄLV SOM UNG, VAD SKULLE DET 
VARA?
Allt kommer att bli bra. Du kan göra det 
här och du räcker till!

VAD BETYDER PERSONLIG STIL 
FÖR DIG? 
För mig är det att hitta en stil som 
identifierar det som ligger mig när-
mast hjärtat. Jag tycker det är vik-
tigt att känna mig bekväm i min stil 
men det ska ändå representera och 
uttrycka min själ. 
  
VAD BETYDER MODE FÖR DIG?
Mode är en egen konstart. Vi 
människor är som målardukar där 
våra kläder och ACCESSOARER 
kommunicerar utan att vi behöver 
tala. Mode är inte bara kläder, det är 
ett sätt att leva.

HUR SKULLE DU BESKRIVA DIN 
STIL MED TRE ORD?
Cool, udda och rolig. 
 
VILKET ÅRTIONDE TYCKER DU 
VAR BÄST UTIFRÅN MODE UTI-

FRÅN DITT PERSPEKTIV?
Jag älskar 60-talet. Mary Quant-rö-
relsen, pop art och korta kjolar som 
ett slags efterkrigsfrihetsmarkering, 
och de härliga korta frisyrerna.

HAR DU NÅGON FAVORITSTAD 
NÄR DET GÄLLER STREETSTYLE 
OCH MODE?
Florence i Italien, speciellt under 
Pitti Uomo - mässan. Jag älskar 
mixen av maskulint och feminint 
och att i stort sett alla kläder har nå-
gon udda vintage-detalj.
 
VAR HITTAR DU INSPIRATION 
HÄR I SINGAPORE
Jag går på gaybarer, där hittar jag 
inspirationen på dansgolvet. Även 
människor på stan ger mig inspira-
tion och Instagram förstås.

SIMONE, 48 ÅR, STYLIST OCH 
MODEINFLUENSER

FLORENCE, 81 ÅR, MODEINTRESSERAD PENSIONÄR

MARLA, 35 ÅR, KONSTNÄR

NADIRAH, 30 ÅR, BALLET-
DANSÖR OCH MODELL

STREETSTYLE STREETSTYLE
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Turist i Singapore

Vi bokade in oss på ett hotell 
på den kända Sentosahalvön. 
Vårt hotell skulle visa sig ligga 

lite längre bort på ön än vad vi räknat 
med men det gjorde inte så myck-
et. Det är smidigt att åka taxi och på 
Sentosa tar du dig lätt runt med olika 
shuttlebussar. Vi valde ett hotell med 
lite större poolområde då vi kände 
att vi ville kunna kombinera utflykter 
med att koppla av lite och hänga vid 
poolen. Vårt tänk var helt rätt. Vädret 
i Singapore påminner till stor del om 
Hongkongs så det var skönt att ha 
möjlighet att koppla av med ett ”sval-
kande” dopp.

I Singapore finns mycket att göra 
och att upptäcka. Det är omöjligt att 
hinna allt på några dagar. Vi gillar 
berg-och dalbanor så för oss lockade 
Universal studios mest. Vi hade hört 
från vänner och bekanta att parken 
var väl värt ett besök. Första utflyk-
ten blev således en heldag där. Glada 
och förväntansfulla var vi på plats vid 
parkens öppnande. Attraktionerna i 
sig är bra och säkra, inga (enligt mig) 
”värsting grejer” så allt passar alla så 
länge du har rätt längd.

När du tröttnat på att åka så finns det 
shower att gå på, vilket rekommen-

deras varmt. Vi var på en vattenshow, 
duktiga aktörer och mycket special-
effekter. Satt du långt ner på läktaren 
blev du dessutom lite blöt, vilket inte 
gör så mycket när klimatet är varmt 
och fuktigt. 

Dag två begav vi oss in till stan och 
besökte Chinatown. Hade läst att 
den var väl värt ett besök. Barnen 
undrade vad vi gjorde där eftersom 
vi bor i Hongkong. De hade ju en 
poäng, varmt var det med så vi gick 
snabbt igenom. Vi tog oss istället till 
den berömda Gardens by the Bay. 
Wow, säger jag bara, dessa gigantiska  

inglasade trädgårdar är otroligt fina 
och välbyggda. Här gick vi omkring 
bland blommor, växter och träd från 
alla världens hörn. Beskådade ett vat-
tenfall från olika plan samt gick på 
broar högt uppe i luften. Väl värt ett 
besök. 

Dag tre tog vi en shuttlebuss till en 
av stränderna.  Allt i Singapore kostar 
så det gäller att bestämma vad man 
vill göra och lägga pengarna på. Vi 
fastnade för en form av rodel fast på 

små asfaltsvägar, Skyline luge, nedför 
ett mindre berg. Vi tog sittliften upp 
till toppen. Annorlunda att åka lift 
på sommaren, jag som är höjdrädd 
föredrar snö under liften…Rodel ner 
var superkul och tilltalade oss alla. I 
köpet ingår minst tre åk och vi för-
stod efteråt varför. När du vill åka 
ner från berget kan du bestämma 
själv så vi tog en tur i omgivningar-
na uppe på toppen innan vi åkte vårt 
sista åk ner. På stranden blev det ett 
bad i havet. Vid stranden fanns även  

olika attraktioner bl a vågmaskin och 
bungyjump men köerna var långa så 
det sparade vi till en annan gång.

I närheten av vårt hotell låg en liten 
hamn och kajen var kantad av fler-
talet restauranger. För oss var det 
perfekt att inte ha så långt till kvälls-
maten. 

Vi är mycket nöjda med vår Singa- 
poretripp och vi åker gärna tillbaka. 

Chinatown är ett 
sv Singapore mer 

färgstarka områden. 
Här kan du som 
Hongxqkong-bo 

känna dig lite extra 
hemma.

Ta en tur i rodelbanan ute på Sentosa. Skidlift upp, sedan tre olika 
banor att välja på när du ska ner.

En tripp till Singapore var en av sakerna på vår ”to do list” när vi flyttade 
till Hongkong. Oktoberlovet 2018 bokade vi en trenätterstripp och målet 

blev verklighet. Singapore ligger knappt 4 timmar bort med flyg från 
Hongkong vilket känns som en lagom tripp. 

TURIST

Text & Bild:  
Malin Moberg samt 
Lena Löfling
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TURIST TURIST

GARDENS BY THE BAY
Ta del av en inträdesbiljett för en dag på 
Gardens by the Bay, en av de mest populära 
destinationerna i staden. Dess trädgårdar 
längs vattnet och orangerier, samt den 
nyöppnade Sun Pavilion har några av de mest 
otroliga konstgjorda strukturer som någonsin 
byggts för att hysa flora och fauna. Ta del av 
fullt tillträde till orangerierna och lär dig om 
sammankopplingen av ekologiska element. 
Se det högsta inomhusvattenfallet, vandra 
i Supertree Grove och korsa sedan OCBC 
Skyway för en spektakulär utsikt över Marina 
Bay. Med otaliga attraktioner som tilltalar 
både vuxna och barn är detta ett perfekt sätt 
att tillbringa en dag i Singapore!

THE ARAB QUARTER
Lägg en förmiddag inklusive en lunch, eller 
en eftermiddag med ett stopp för en drink i 
Arabiska kvarteren. Ett myller av små gator 
med butiker och vattenhål. Haji Lane och lilla 
Bali Lane är gator som inte får missas.

Skulle du av någon anledning sakna Sverige 
så kan du ta en fika på Fika. Ett kafé där du 
kan få en kopp gott kaffe, kanelbulle eller 
varför inte en klassisk köttbullar med sås.

Missa inte heller Sultan Mosque, en vacker 
moské byggd i mitten av 1800-talet.

SENTOSA
Sentosa halvön, är en liten tropisk ö belägen i Central Region, mitt i 
Singapore. Här finns en mängd underhållningserbjudanden och upple-
velser för alla åldrar. Här är full fart framåt. Sevärdheter inkluderar bl a 
flera anlagda stränder, Fort Siloso, två golfbanor, 14 hotell, vattenland, 
linbana, lekplatser och Resorts World med temaparken Universal 
Studios Singapore och ett av Singapores två kasinon. Så det finns 
något för både stora och små. (https://www.traveltalk.dk/sv/sento-
sa-singapore/#, 

ÄT PÅ NÅGON AV ALLA HAWKERS
Singapores Hawkers är med på UNESCOs lista. Det är food courts, 
ofta halvt utomhus med billig med ofta vällagad mat. Fenomenet har 
funnits sedan mitten av 1800-talet och är food coarts som erbjuder 
både billig och vällagad mat. Historiskt sett en samlingsplats för hårt 
arbetande Singaporianer med begränsad ekeonomi och med boende 
med betränsade utrymmen för matlagning. Numera äter båda fattig 
och rik på dessa fantastiska små restauranger. Ett måste vid ett 
Singapore-besök.

TA EN BARRUNDA I CLARKS QUEY
Hela området Clarks Quey är ett stort partyområde i centrala Singapore. Här flockas (dock inte 
under Covid-tider) partysugna från tidig kväll till sen natt. Massor av restauranger av alla genrer 
samt ett otal barer. Gillar du Lockhart road eller Lankan så ska du ta en vända här. Livemusik 
levereras av alla sorter, jazz, rock eller schlager. Förhoppningsvis kommer en tid då allt detta får 
upplevas igen.

BESÖK ETT MUSEUM
Trots att Singapore är en förhållandevis liten stad så ryms faktiskt ett 
antal riktigt bra musem: Det kan vara trevligt att lägga in det i schemat,  
dels för att det är intressant men även för att svalka av sig från prome-
nerande i det varma klimatet. Några museum värda att nämna är; Art 
& Science Museum (bilden), The National  Museum of Singapore (få 
hela berättelsen om Singapores historia, rum för rum med artikfekter 
och intressanta texter i en mycket vacker byggnad., Asian Civilisation 
Museum, Singapore Art Museum, Red Dot Museum (ett litet men 
snyggt designmuseum där inträdesbiljetten kan omvändlas till något 
fint från presentshoppen).

EAST COAST
Kanske är inte East Coast med i Guideböck-
ernas topp 10 men det är väl värt en tur. 
Kombinera en vända till Joo Chiat Road och 
besök de små fina butikerna längs färgglada 
små shop houses, med en tur ner till havet. 
Längs strandpromenaden fläktar det skönt 
och vill du vara lite äventyrlig kan du prova 
kabeldriven wakeboard i den lilla sjön.

NIGHT SAFARI
Oavsett om man gillar Zoo eller inte så är 
Night Safari en rätt mysig aktivitet. Man 
promenerar runt kvällstid (parken öppnar halv 
sju på kvällen) bland djur i hyfsat okej (för 
djuren) områden. De flesta med en naturlig 
aktivitetstid just denna tid på dygnet. Det 
finns även ett slags tåg att åka runt med om 
man tycker det är segt att gå.

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Inget besök i Singapore är fullständigt utan 
ett besök på Botaniska Trädgården. Även om 
man inte är en blomsterfantast är det värt att 
promenera runt bland tusentals olika arter. 
Extra värt är att kika på den japanska bon-
sai-utställningen (bilden) samt Orkidé-parken.

...mer att göra i Singapore

Det finns såklart ännu mer att se

Singapore har ett otal häftiga takbarer, 
den kanske mest kända hittar du högst 
upp i Marina Sands Hotel. Men prova 
även Level44, Lavo, Smoke & Mirrors 
och många fler.

–

Är du hikingfantast finns det faktiskt 
en vacker hike du kan göra i MacRitchi 
Park. Ge dig iväg tidigt på morgonen 
för att slippa den värsta värmen och 
dessutom kan du ha tur att se stora 
ödlor och nyfikna apor.

–

Gör ett besök på Dempsey Hill, ett 
vackert beläget restaurangområde. God 
mat och vacker omgivning.

–

Strosa i Tiong Bahro, trendiga och 
mysiga kvarter där du med fördel tar 
en mysfika på 40 Hands eller på Tiong 
Bahro Bakery.

–

Little India är värt ett besök, strosa 
runt, köp kryddor eller ät en riktig stark 
Vindaloo.
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Ät som en singaporian
Influenserna kommer från Kina, Malaysia, 

Indonesien, Indien, Peranakan (en bland-
kultur av kinesiska och malaysiska) och väs-

terländskt, men också från Japan, Thailand och 
Korea. Då man ofta äter tillsammans och har 
varierat ursprung och tro finns också en med-
vetenhet och man respekterar varandra genom 
att då man äter ihop undvika tex nötkött (hin-
duer), fläskkött (muslimer) och många är dess-
utom Veganer/Vegetarianer.

Singaporiansk mat kan delas in i fem olika ty-
per: kött, skaldjur, ris, nudlar och snacks. Skal-
djur är Singapore framstående i och då främst 
Chili Crab och Black Pepper Crab (Wikipedia). 
Själv avnjöt jag Chili Crab då jag besökte Sing-
apore för några år sedan. Det var näst intill en 
religiös upplevelse, så otroligt gott var det. Man 
åt krabban som låg och simmade i en chilisås, 
samtidigt doppade vi ett friterad bröd i såsen. 
Lite slabbigt blev det, men helt klart en minnes-
värd händelse.

Från köttdelen (en av de fem typerna) är det 
Haninanesisk kycklingris som är den mest po-
pulära rätten, den är dessutom en nationalrätt. 
Riset har kokat i kycklingbuljong som serveras 
med kokt kyckling och chilisås. Laksa är en 
av de vanligaste nudelrätterna som kommer 
från Peranakan. Vanligt är att äta på så kallade 
Hawker Centres, som en open food court. Det 
är prisvärt och har ett enormt utbud av mat, 
allt på samma ställe, vilket gör att det passar de 
flesta (Wikipedia). 

Innan jag själv skulle få äta Singaporiansk mat 
så googlade jag ‘Singaporianska restauranger’ 
och kom över två med höga betyg alldeles nära 
mitt jobb. Mitt jobb ligger i Tai Kok Tsui, och jag 
valde Chef the Singapore för att vara helt säker 
på att det serverades mat från det singaporian-
ska köket.

CHEF THE SINGAPORE 
Provsmakare: Lisa Ringner Näckter 
Address: Cosmopolitan Estate Tai Moon Building, 43 Tai Tsun St, Tai 
Kok Tsui

Det ringlades sig en kö utanför den relativt lilla restaurangen. Jag 
och min vän Martha fick strax komma in. Jag valde Haninanesisk 
kycklingris och Martha tog en seafood Laksa. Maten var riktigt bra. 
Servicen var enkel och effektiv, jag uppskattade framförallt då en ser-
vitris diskret kom över med kniv och gaffel då de såg hur jag kämpade 
med att få bort skinnet från kycklingen med mina pinnar och sked. Jag 
har lite svårt för kycklingskinnet, men förstår att jag egentligen ska äta 
det. Riset, som hade lagats i kycklingbuljong, var otroligt gott. Martha 
var också nöjd med sin Laksa. Hon har bott i Hongkong och jobbat 
för Cathay Pacific senaste 25 åren vilket gör att jag har förtroende för 
hennes utlåtande. Hon har ätit Laksa förr, samt att jag fick smaka lite 
på en pilgrimsmussla. Jag kan varmt rekommendera detta ställe och 
kommer absolut att komma tillbaka.

Miljö: NNN

Mat: NNNNN

Service: NNNN

ANCIENT MOON
Provsmakare: Anna Tjernberg 
Adress: 29 Kam Ping Street, North Point, Hong Kong

En singaporiansk och malaysisk street-food restaurang i North Point 
som de senaste fem åren blivit omnämnd i Michelin Bib Gourmand.

Restaurangen ligger på en liten tvärgata från Shu Kuk Street och miljön 
är väldigt mysig och lugn med färgglad inredning och mycket tecknad 
konst på väggarna. Det var lite stökigt i vissa delar av restaurangen 
men konceptet är ju street-food så ingen finrestaurang.

Menyn finns tyvärr bara på kantonesiska, men servitrisen vad jätte-
trevlig och hjälpte till att översätta menyn, men bäst är nog att gå med 
någon som kan läsa kantonesiska. 

Efter flera vändor och bläddrande på Googlebilder av restaurangma-
ten så valde vi pork neck curry, chicken rice, och kyckling satay. Här 
märkte man att det var street-foodkoncept då vi hade maten på bordet 
inom 10 min från beställning. Alla rätter var väldigt goda men favoriten 
blev pork neck curry, en sötstark kokosnötcurry med jordnötter och 
kött som var långkokt, tunt skivat och väldigt mört och gott.

Miljö: NNN

Mat: NNNN

Service: NNNNN

REMPAH NOODLE
Provsmakare: Lisa Ringner Näckter 
Adress: G/F, 18 Hennessy Rd, Wan Chai

Mitt andra besök var på Rempah noodle, är tydligen ’the place’ för 
Laksa. Menyn var enkel med tre olika Laksas. Sånt gillar jag, inget 
krångel. Dock gav det mig i vanlig ordning beslutsångest då jag ville 
välja den bästa. Jag och min vän Shereen bestämde oss att ta två av 
dom tre rätterna och sedan dela. Jag tog en ‘Premium Prawn noodle’ 
som bestod av främst buljong, sidfläsk, spenat, och räkor och Shereen 
en Dry Laksa, det visade sig att Dry Laksa var det bästa valet enligt oss 
båda. Vi insåg också att det är svårt att dela på Laksa. 

Restaurangen är snygg och jag älskar att man kan sitta vid fönstret 
och titta ut på folk som rör sig utanför. De hade dock lite väl stark 
belysning och de serverar ingen alkohol. Blev till en början lite besviken 
då jag hade tänkt ta ett glas vin. Men insåg att iste gör sig bäst till 
maten, och restaurangen ligger i Wan Chai vilket innebar att vi med 
enkelhet kunde ta oss till en bar efteråt för ett glas.

Miljö: NNNN

Mat: NNNN (Dry Laksa får fem)

SINGAPORE ISLAND
Provsmakare: Melissa Lam 
Adress: 23 Ngan Mok St, Tin Hau

Bak Kut Teh som bokstavligen översätts till ”kött-ben-te”, och i sin 
enklaste form består av köttiga revbensspjäll som puttrar i timmar i en 
soppbuljong av örter och kryddor. Äts med ris och friterad degremsa.

Miljö : NNN

Mat : NNN

Service : NNN

MATEN MATEN

Mat är något man ofta pratar 
om i Singapore, mat anses 
vara en nationell besatthet 
och att äta ett nationellt 
tidsfördriv. Singapore har 
en fantastisk mix av olika 
kulturer och etniciteter vilket 
också influerar maten.
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Eftersom majoriteten av Hong-
kongs befolkning är flytande i 
ett eller bägge av dessa språk, 

så faller vi som inte har dessa kunska-
per utanför rekryteringsagenternas 
målgrupp. Det kan dämpa den mest 
entusiastiska jobbsökares motivation 
till att ta det nästa steget ut i arbets-
livet. Men det är inte bara motgång-
ar, många lyckas trots allt att hitta en 
tjänst som passar just dem. 

Nerice Gietel arbetar som karriär-
coach i egna företaget The Career 
Lounge och arbetar framförallt med 
kvinnor som söker sig tillbaka till kar-
riären efter ett längre arbetsuppehåll 
eller folk som vill byta karriär. Nerice 
upplyser att eftersom de flesta arbe-
ten inte är marknadsförda så mins-
kar dina chanser till att finna ett nytt 
jobb rejält om du endast förlitar dig 
på rekryteringsföretag eller arbets-
marknadsplatser på nätet. Vidare tip-
sar hon om att först identifiera dina 
specifika jobbmöjligheter samt even-
tuella utmaningar.

Här följer olika strategietips från Ne-
rice Gietel som du kan använda dig 
utav.

VAL 1. FRILANSA OCH DISTANS-
ARBETE
Teknisk utveckling har öppnat upp 
möjligheter för människor med olika 
kunskaper att arbeta på distans som 
frilansare, deltid eller på flexibla kon-
trakt.  Bauhinia solutions limited, är 
en nichefirma som erbjuder virtuell 
assistans, andra liknande företag är; 
Fiverr, Freelancing samt Upwork som 
binder samman frilansare med korta 
eller längre projekt i områden såsom; 
administration, digital marknadsfö-
ring, kundservice, ingenjörsprojekt, 
informationsteknologi, försäljning, 
översättning samt journalistik. Ge-
nom samarbete med dessa organi-
sationer kan du bygga upp en global 
kundbas. 

VAL 2. FAST TJÄNST
Om du letar efter daglig ansikte mot 
ansikte kommunikation och en mer 
reguljär inkomst så är frilans och 
distansarbete förmodligen inte den 
mest lämpliga arbetsmiljön för dig. 
Nedan följer förslag på om du letar 
efter mer stadiga positioner i Hong-
kong. 

LÄRARE
Lärarjobb eller handledare med pri-
vatlektioner är ett populärt yrkesval 
för icke kantones eller mandarinta-
lande personer. Du hittar dessa jobb-
möjligheter på nätarbetsmarknads-
platser t.ex.; Indeed, CPJobs, Jobsdb 
samt GeoExpat. Om du har lämpliga 
kvalifikationer så kan denna typ av 
arbete vara en attraktiv möjlighet och 
öppna upp möjligheter till deltids-
tjänster, med en stadig inkomst.

Andra organisationer som specia-
liserar sig på expatriatemarknaden 
är; AsiaXPAT Careers samt små nisch 
rekryteringsföretag såsom; Pivot som 
för samman erfarna kvinnor med 
projektarbeten eller FLEXImums, ett 
rekryterings samt coach företag som 
stöttar kvinnor på jakt efter arbeten.

ANVÄND DINA YRKESMÄSSIGA 
NÄTVERK 

Om du inte har specifika kvalifika-
tioner och inte heller möjlighet att 
omskola dig, så kan du även som icke 
kantones eller mandarinspråkkunnig 
hitta arbete inom nya yrkesområden. 
Det kan ta lite längre tid och kräva 
mer ihärdighet. Kontakta ditt fack-
mässiga nätverk, ta på dig frilans-
projekt för att bygga upp kunskaper, 
och minska glappet på din resumé.  
Nätverk bidrar ofta med stöd, infor-
mation och rådgivning.

PERSONLIGA NÄTVERK
Sociala kontakter är otroligt viktiga 
i jobbsökningsprocessen. Bygg upp 
nätverk i mamma- baby grupper el-
ler gå till Meetups där du kan träffa 
både lokala människor samt ”expats”. 
Eventbrite erbjuder även olika intres-
santa möten. HK Momtrepreneurs är 
en plats där du kan träffa arbetande 
mammor. Det är den första frivillig-
hetsorganisationen i Hongkong som 
stöttar mammor med att fortsätta 
leva ett välbalanserat liv som inklu-
derar karriär, familj och samhörighet.

Mums@PLAY är ett nätverk i Hong-
kong som kopplar samman mindre 
affärsverksamheter (s.k. mompre-
neurs). De består utav kvinnor som 
driver egna företag och ger dem en 
möjlighet att marknadsföra sina pro-
dukter och tjänster. Nätverket orga-
niserar även marknader och erbjuder 
kurser specialiserade inom relevanta 
ämnen.

ANVÄND DINA SVERIGEKONTAK-
TER 
Bygg upp ditt nätverk genom de 
nationella konsulaten och handel-
skamrarna. Du kan finna både vän-
skapsband och stöd här, men också 
få tillgång till en fantastisk informa-
tionskälla om olika arbetsmöjligheter 
som kanske endast kommuniceras 
genom dessa kanaler.

PROFESSIONELLA “RETURN TO 
WORK” PROGRAM
Några företag skapar möjligheter för 
jobbsökare att starta upp en karriär 
inom ett nytt område genom struk-
turerade ”return to work” och utbild-
ningsprogram. BNP Paribas, FDM 
Group, Morgan Stanley and Natixis 

är exempel på företag som har er-
bjudit dessa typer av karriärprogram 
specifikt inriktade på yrkeserfarna 
individer som vill komma tillbaka 
till arbetsmarknaden efter ett längre 
uppehåll. Programmen sträcker sig 
från sju veckor till tre månaders ut-
bildning ofta med möjlighet till fast 
anställning i slutändan. En annan in-
gång är St James’s Place New Entrant 
Programme som erbjuder individer 
utan tidigare erfarenhet finansiell 
rådgivning genom ett nio månaders 
utbildningsprogram med målet att 
du får en position som förmögen-
hetsförvaltare.

OMSKOLNING
Du behöver förstås inte vänta på att 
ett företag erbjuder ett utbildnings-
program för att hjälpa dig att hitta ett 
jobb. Det finns mängder av möjlighe-
ter att omskola dig på nätet via t.ex. 
Coursera, Udemy eller Udacity. Om 
du föredrar att studera med andra så 
kan du söka dig till HKU Space.

VAL 3.  ENTREPRENÖRSKAP
Att starta upp ditt eget företag är ett 
annat sätt att skapa jobbmöjligheter. 
Det kan kännas lockande att driva sitt 
eget företag och det kan vara fram-
gångsrikt, men även riskfyllt. Att vara 
sin egen chef betyder inte nödvän-
digtvis att du arbetar halvtid eller har 
en hälsosam arbetsbalans. Om detta 
är viktigt för dig, så är det förmodli-
gen bättre att du utforskar de andra 
mindre riskfyllda valen ovan.

VOLONTÄRARBETE
Om ditt jobbsökande tar längre tid 
än du tänkt dig, kan det gynna sig att 
använda dina yrkeskunskaper i ett 
volontärjobb. Genom att stötta fri-
villighetsorganisationer så håller du 
dina kunskaper aktuella och det kan 
öka din motivation till att söka andra 
arbeten. Local Motion är en Hong-
kongbaserad organisation som arbe-
tar med att koppla samman volontä-
rer med frivillighetsorganisationer.

ANVÄND LINKEDIN, 
Nerice rekommenderar även att ex-
pandera ditt nätverk genom Linke-
din. Din profil ger potentiella arbets-
givare en snabb inblick till vem du 

är och vad du kan hjälpa dem med. 
Många arbetsgivare letar efter med-
arbetare genom detta sociala medi-
um. Se till att din Linkedinprofil är 
uppdaterad, professionell och upp-
backad av ett starkt CV.

SÖK HJÄLP
Fundera på att arbeta med en s.k. 
coach. Om man har flyttat mellan 
länder eller tagit ett längre uppehåll 
ifrån arbetslivet så är man oftast inte 
kristallklar med sina karriärsmål och 
ambitioner. Genom att identifiera 
dessa får du mer vägledning samt 
motivation i ditt jobbsökande. En 
certifierad coach kan arbeta med dig 
och definiera dina mål och en stra-
tegi som tar dig dit. Om du är intres-
serad av hur Nerice kan stötta dig så 
kan du kontakta henne via www.the-
careerlounge.co
 

Jakt på 
nytt jobb?

Många utlandssvenskar anser att hitta ett arbete i 
Hongkong är som att leta efter en nål i en höstack. En 
snabb sökning på nätet visar att större delen av lediga 
tjänster i territoriet kräver språkkunskaper i både kan-

tonesiska och mandarin.

”70% av alla nya 
tjänster in Hongkong 
är inte utlysta”

Nerice rekommenderar att gå 
igenom dessa frågor innan du upp-
daterar din resumé.

1. Vad är din motivation till att hitta ett 
jobb eller starta en ny karriär nu?

2. Vad är tre saker som ditt nya jobb 
måste erbjuda dig?

3. Vad är tre saker du inte kan kompro-
missa om?

4. Kan du bidra med något i din nya roll, 
som ingen annan kan?

5. Vad för typ av miljö vill du arbeta i och 
varför?

6. Vad för färdigheter, kunskaper och 
erfarenhet vill du använda dig av i ditt nya 
jobb?

7. Hur kompetent är du i det du vill göra?

8. Har du demonstrerade erfarenheter i 
att göra vad du säger du vill göra.? Om du 
inte har det, vad behöver du göra för att få 
den erfarenheten?

När du känner dig säker på dessa punkter 
så är det lättare att vinkla ditt CV och göra 
ditt sökande mer målinriktat.

” Att hitta nytt jobb efter ett  
karriäruppehåll kan ta några 
månader till ett par år.”

Text: Malin Rigneus

SÖKA JOBB

Nerice Gietel, MCs
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SWEA är en global ideell förening och 
ett nätverk för svenskor och svensk-
talande kvinnor som är eller har varit 
bosatta utomlands. Total har SWEA 
över 6 000 kvinnor som medlemmar i 
ett 70-tal lokala avdelningar i ett 30-
tal länder på fem kontinenter.

Genom att samla Sweor kring vårt 
gemensamma språk, vårt svenska ur-
sprung och kulturarv blir SWEA både 
en möjlighet till ett lokalt nätverk och 
ett skyddsnät med länkar över hela 
världen. Inte minst ger SWEA stöd 
på plats via sina lokalavdelningar, vid 
utflyttning och flytt mellan länder, 
samt vid återkomst till Sverige.

SWEA i Hongkong har i dagsläget 
runt 30 medlemmar - alla unga till 
sinnet även om det är ett stort spann 

vad gäller fysisk ålder. Likaså varierar 
våra medlemmars bakgrund, någ-
ra bor utomlands för första gången, 
andra har bott i Hongkong i många 
år, många har barn men några lever 
singelliv, en del jobbar jättemyck-
et, andra lite mindre eller inte alls. 
Denna smältdegel av människor är vi 
många sweor som uppskattar!

Fokus ligger på det sociala där vi re-
gelbundet träffas för fika, luncher och 
olika evenemang. Den mest populära 
aktiviteten är våra tisdagshajker där 
vi tillsammans utforskar Hongkongs 
fantastiska natur. De senaste två 
åren har vi varit begränsade av oli-
ka restriktioner men hoppas kunna 
komma tillbaka till ett någorlunda 
normalt program under hösten. Fö-
reläsningar, karriärseminarium och 
stadsvandringar finns med som för-
slag för kommande aktiviteter och 
självklart även middag och AW.

Genom SWEA international ges även 
alla Sweor tillgång till olika globa-
la och regionala seminarier, före-
läsningar och kurser online. SWEA 
(både globalt och via lokala avdel-
ningar) donerar också till projekt 
med svensk anknytning samt till ut-
bildning genom stipendier för totalt 
cirka 2 miljoner kronor per år.

SVERIGES GENERALKONSULAT

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 

SWEA HONG KONG

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

FÖLJ OSS

Är du nyfiken 
på SWEA och 
vill veta mer? 
Eller bli medlem? 
Anmäl dig på vår 
hemsida (som 
just nu är under 
omarbetning) eller 
skicka ett mail till 
sweahongkong@
gmail.com. 

Mer info om 
SWEA hittar du 
även på vårt 
Instagram @
sweahongkong 
eller i vår Face-
bookgrupp ’SWEA 
Hong Kong’.

Håll dig uppdaterad!

Glöm inte passet!
Det är många i Hongkong som inte har rest på ett tag. Om ni funderar 
på att resa någonstans i sommar – glöm inte att kolla passet! Det är 
viktigt att det är minst 6 månaders giltighetstid kvar när du påbörjar din 
återresa till Hongkong eftersom många länder i regionen har detta som 
krav vid inresa. Om du 
upptäcker att det är dags 
att förnya ditt pass, så fin-
ner du all information om 
hur du går tillväga inklusi-
ve blanketter och tidsbok-
ning på vår hemsida. 

Välkommen in!

Det är inte lätt att resa i dessa covid-tider. Många har i sommar fått 
erfara att inresebestämmelser, karantänsregler och andra reserela-
terade regleringar kan ändras med kort varsel. Vi uppdaterar regel-
bundet generalkonsulatets hemsida så att den ska vara så aktuell 
som möjligt vad gäller reseråd för Hongkong. Ni finner informatio-
nen på: www.swedenabroad.se. 

Ytterligare länkar som det kan vara bra för resenärer att hålla sig 
uppdaterade med är:
COVID-19 Thematic Website - Together, We Fight the Virus - In-
bound Travel (coronavirus.gov.hk)

COVID-19 Thematic Website - Together, We Fight the Virus - Qu-
arantine for Inbound Travellers - Frequently Asked Questions 
(coronavirus.gov.hk)
HKSAR Government Press Releases (info.gov.hk)

HBTQI FILMFESTIVAL
Generalkonsulatet deltog, som del i vårt arbete med HBT-
QI-frågor, i dokumentärfilmfestivalen, EU-Asia Rainbow 
Docs, som pågick 30 juni -11 juli. Det svenska bidraget 
utgjordes av Leva. Älska en film av Mette Aakerholm Gra-
dell som dokumenterar världens första seniorboende för 
HBTQ-personer i Stockholm. 

UNDERSÖKNING AV 
AFFÄRSKLIMATET 
Team Sweden i Hongkong 
(generalkonsulatet, Bu-
siness Sweden, handels-
kammaren) har genomfört 
en ny undersökning av 
svenska företags syn på 
affärsklimatet i Hongkong, 
Business Climate Survey. 
Ni finner rapporten på han-
delskammarens hemsida: 
swedcham.com.hk. 

UPPLEV SWEDISH 
WINTER 
I HONGKONG!  

Håll utkik på vår 
Facebooksida för mer 
information.

NYA MEDARBETARE PÅ 
GENERALKONSULATET
Hallå allihopa! Mitt namn är Ivan-
ka Lou och jag är väldigt glad 
och förväntansfull över att börja 
på det svenska generalkonsula-
tet. Jag ser fram emot att främja 
kontakter och samarbete mellan 
Sverige och Hongkong!

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

BUSINESS SWEDEN SVENSKA KYRKAN

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  Johan lennefalk, Office Manager, johan.Lennefalk@business-sweden.se  phone: (+852) 2521 1215

Vilka är Business Sweden?
Business Sweden, Sveriges export- och investeringsråd, har ett statligt uppdrag att hjälpa svenska företag öka sin globala försäljning 
och internationella företag investera och expandera i Sverige. Vi erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support på fler än 40 av 
världens mest expansiva marknader, i tätt samarbete med svenska ambassader, konsulat, handelskamrar samt lokala nätverk i syftet 
att stärka internationaliseringen av svenskt näringsliv.

Vi har varit verksamma i Hongkong sedan 1982 och jobbar tillsammans med ett 50-tal kollegor i Beijing, Shanghai och Taipei för 
att stötta marknadsledande storbolag till snabbväxande små-medelstora företag att växa i Asien. I vårt tjänsteerbjudande ingår 
marknadsanalys, försäljningsacceleration, partnersökning, Business-to-Government och back-office tjänster såsom bolagsetablering, 
lönehantering, kontorsplats och bokföring. 

Kontakta Linda Bradley (linda.bradley@business-sweden.se), handelssekreterare och marknadsansvarig, för att höra mer om hur vi kan 
hjälpa till med rådgivning och kontakter för att underlätta en framgångsrik etablering och tillväxt!

Try Swedish Export Programmet är utformat för att hjälpa svenska 
mat- och dryckesföretag att öka den globala försäljningen genom 
att gå in och expandera på viktiga marknader. Varumärkeskon-
ceptet Try Swedish är ett varumärke som ägs av Business Sweden, 
Swedish Trade and Invest Council, för att marknadsföra svensk mat 
och dryck globalt. Business Sweden har organiserat olika aktiviteter 
för marknadsföring av svenska F & B -produkter i Hongkong sedan 
2011, med ett starkt nätverk med viktiga branschaktörer. 

Vid midsommar- och nationaldagsfirandet den 28 maj, inrättades 
en Try Swedish-monter för marknadsföring av AXA Breakfast Cere-
al, en hundraårig svensk marknadsledare i kategorin havrebaserad 
frukost som tagits väl emot i Sverige och som är bästsäljande varu-
märke av den traditionella müslin i Norden. Produkterna blev väl 
mottagna och vi fick positiva återkopplingar av våra besökare. Ett 
stort tack till vår lokala partner Pinewood Group som stöttade oss 
vid montern.

Fler svenska pro-
dukter kommer att 
finnas tillgängliga 
på Pinewood, t.ex. 
LOHILO som är 
noterat på Stock-
holmsbörsen med 
produkter rikstäck-
ande i Sverige och 
med en snabbväx-
ande e-handel, 
som säljer produk-
ter inom mode, 

funktionell mat och dryck. Besök onlinebutiken Pinewood Store på 
HKTV Mall om du är intresserad av att prova svenska produkter! 
www.hktvmall.com/hktv/zh/main/Pinewood-Store/s/H8883001. 

Om AXA 
AXA är marknadsledande inom frukostkategorin i Skan-
dinavien och ingår i Lantmännen, ett jordbrukskooperativ 
som ägs av 25 000 svenska bönder. I över hundra år har 
AXA serverat svenskar med ett brett utbud av läckra, häl-
sosamma havrebaserade frukostprodukter. AXAs havre 
odlas ansvarsfullt, med största omsorg för hälsa, miljö och natur. Du kan alltid lita 
på att AXAs havre är 100% fullkornig och full av fibrer, vitaminer och mineraler du 
behöver. Havren som används i AXAs produkter har fötts upp för att trivas i det 
ogynnsamma nordiska klimatet. De milda och ljusa somrarna ger havren tid att 
mogna och ge rik och full smak av naturen. 

Om LOHILO 
LOHILO grundades 2014 med en vision att ska-
pa en glass som inte bara var utsökt, men också 
tillräckligt hälsosam för att vara ett mellanmål 

efter träningen. Detta resulterade i skapandet av världens första glass med hög 
proteinhalt, låg fetthalt och låg kolhydrathalt. Vilket naturligtvis smakar fantas-
tiskt. LOHILOs framgångsrecept stannade dock inte där, de applicerade det starka 
varumärket på fler vertikaler inom funktionella livsmedel av hög kvalitet. 

Om Pinewood Group 
Pinewood Group är ett levande och innovativt företag som alltid strävar efter att 
påverka alla aspekter av livet. The Pinewood Journey inleddes 2013 när Pinewood 
Wine först etablerades, vilket gav de bäst värderade viner-
na till marknaden via onlineplattformar. Idag har Pinewood 
Wine blivit ”The Best Online Wine Wholesaler” med 18 exklu-
siva märken, över 1 000 SKU: er och hundratals strategiska 
partners samlade. År 2020 etablerades Pinewood Store och 
de kommer att fortsätta överraska marknaden med utmärkt 
mat, dryck och andra förnödenheter.

Vi har ett nytt program!
Business Sweden kommer att fortsätta 
att stödja svenska F & B -leverantörer 
vid deras marknadsinträde i Hong-
kong och introducera fler produkter 
för de lokala intressenterna. En paus

Under hösten -21 och våren -22 har Svenska kyrkan satt sin närvaro på paus i Asien.  
Det betyder absolut inte att Svenska kyrkan lämnar Asien, det betyder att vi ska utreda och 

planera inför framtiden. 

Orsakerna till detta är flera. Vi lever i en tid när svensktalande människor hittar nya  
bondeorter, resrutter och semesterplatser. Vi ska bl.a. försöka se hur vi kan möta behov av 

kyrkans närvaro i en ny tid. Vi kommer också att undersöka möjligheten till flera  
ekumeniska samarbeten främst med kyrkor inom Borgåöverenskommelsen. 

Som alla andra måste vi också se över våra ekonomiska resurser. Vi planerar för en en stor 
förändring vad gäller våra bidrag från Sverige. I framtiden kommer varje församling att 

förväntas vara mycket mer självförsöjande än idag vad gäller ekonomin. 

Som någon sa, förändringarna är stora, men vi hoppas få se en mycket ”piggare kyrka”  
i framtiden. 

Självklart kan man följa gudstjänster och andakter från Svenska kyrkan i utlandet även 
under det kommande året på www.svenskakyrkan.se/iutlandet. 

Välkommen!

Vill man läsa om Borgåöverenskommelsen kan man göra det här

https://www.svenskakyrkan.se/filer/Borg%c3%a5%c3%b6verenskommelsen.pdf
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SVENSKA HANDELSKAMMAREN SVENSKA SKOLAN

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

SWEDCHAM CRAYFISH PARTY 2021
Friday, September 17th, 6pm

Royal Yacht Club

THE PARTY OF 
THE YEAR

2019 it was cancelled, 2020 it was ”virtual”, 2021 we are back!
Don’t miss to book your tickets to the event of the year - the Swedish

Crayfish Party in Hong Kong. We will be back at the Royal Yacht Club,
we will eat crayfish, sing songs, have lucky draws and lots of fun. 

Book your tickets on
www.swedcham.com.hk

MAIN 
SPONSORS:

SUPPORTING
PARTNERS:

TICKET PRICE
The ticket includes crayfish & food + 4 hour free flow drinks. 

Member HKD 895  (non-alcohol package HKD 795)   
Non-member HKD 1,195  (non-alcohol package HKD 1,095)  

AN EVENT YOU CAN’T MISS....
All Government regulations will be followed

All guests need to be vaccinated

Förra läsåret avslutades enligt tradition med en svensk-
inspirerad skolavslutning. Så härligt att se alla barn och 
föräldrar igen! Det är helt klart skillnad att få träffas på 
riktigt och inte bara bakom en skärm. Sånger sjöngs, di-
plom delades ut och avtackning gjordes. Nu ser vi fram 
emot en härlig höst tillsammans och vi hoppas innerligt 
att läget är fortsatt stabilt så vi kan återses i klassrum.

SKOLAVSLUTNINGEN 
BLEV EN SUCCÉ

SKOLSTART
Information om höstens skolstart fin-
ner ni på vår hemsida. Välkomna!

NY HEMSIDA
Ny är from i höst vår hemsida, 
svenskaskolan.hk. En sida som vi 
hoppas ska vara mer överskådlig och 
användarvänlig för alla. Där finner du all nödvändig info om vad som är 
aktuellt just nu samt priser och information om hur du anmäler ditt barn. 

NY LOGGA
Vi har fr o m i våras en ny logga. En logga som p g a corona varit under 
bearbetningsprocess ett tag och som barn och föräldrar röstat fram. Nöjda 
och glada att den nu är klar är vi alla. 

SVENSKA SKOLAN I SINGAPORE
Detta nummer av Bulletinen handlar ju som bekant om Singapore. Sing-
apore har liksom Hongkong en svensk kompletteringsskola. Deras skola 
har funnits sedan 1974. De håller till på Stamford American International 
School, Woodleigh. De undervisar också på torsdagar kl.16.15-18.00. Då 
de håller till på en och samma skola har de möjlighet att dela in eleverna i 
mer ålderspecifika klasser. De har även ett bibliotek med svenska böcker. 

UNDERVISNING PÅ FLERA STÄLLEN
Svenska skolans ambition är och har alltid varit att tillgodose undervisning 
i svenska för alla svenska barn och ungdomar i Hongkong. Vi har genom 
åren funnits på flera ställen. Detta vill vi gärna fortsätta med men för att det 
ska vara möjligt behöver vi fler lärare till verksamheten. Många familjer har 
senaste åren lämnat Hongkong och så även flera av lärarna. Förra läsåret 
träffades vi pga pandemin endast online. Vi kommer i första hand öppna 
upp för undervis-
ning på Hongkon-
gön. Om du/ni inte 
har möjlighet att 
delta där utan är in-
tresserad av att ha 
undervisning när-
mare dig, hör av dig 
så tittar vi på vilka 
lösningar/möjlighe-
ter som finns.

Vi ses!

/Malin med kollegor

LITE BLANDAD INFOLITE BLANDAD INFO
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Sugen på kräftor? Kolla in 
Sverigeshoppen! De har både 
kräftor och dekorationer.

Varför inte passa på att göra 
en västenbottenpaj till. 

Här är receptet: pajdeg
125 g smör

3 dl vetemjöl

1 msk vatten

Fyllning

300 g riven Västerbottensost

3 ägg

2 dl vispgrädde

1 krm svartpeppar

Gör så här
Sätt ugnen på 225°. Mixa 
smör och mjöl i matberedare 
till en smulig massa. Tillsätt 
vattnet och mixa ihop till 
en smidig deg. Tryck ut 
pajdegen i en pajform (24 cm 
i diameter). Nagga formen i 
botten och ställ in i ugnen ca 
10 minuter. Vispa ägg och 
grädde, tillsätt osten. Smaka 
av med salt och peppar. Häll 
ostfyllningen i pajskalet och 
grädda ca 20 minuter tills 
pajen stelnat. Låt svalna.

Som man sår, Hjorth, Michael & 
Rosenfeldt, Hans Norstedts 

Lita på mig, Roslund, Anders Albert 
Bonniers Förlag 

Där den sista lampan lyser, Jung-
stedt, Mari Albert Bonniers Förlag

Den saknade systern, Riley, Lucinda 
Bazar Förlag

Döden går på visning, 
De la Motte, Anders 
& Nilsson, Måns 
Bokförlaget Forum

Musse & Helium. Den hemlighetsful-
la världen, Brinck, Camilla Bonnier 
Carlsen

 LasseMajas sommarlovsbok. Kung 
för en dag Widmark, Martin Bonnier 
Carlsen 

Musse & Helium. Mysteriet med 
hålet i väggen, Brinck, Camilla B 
Wahlströms

Handbok för superhjältar. Utan hopp, 
Våhlund, Elias & Våhlund, Agnes 
Rabén & Sjögren

Sommarskuggan och kalasbuset, 
Mackic, Tina Rabén & Sjögren

We help you achieve 
your ambitions in Asia
We help you achieve 
your ambitions in Asia
Opportunities in Asia are vast and varied. Whatever 
your ambition is for the future, we are uniquely 
positioned to help you turn it into reality. As the 
leading Nordic corporate bank in the area, we are 
on the ground to support you every step of the 
way. With decades of experience, and with offices 
throughout the region, we are well-placed to meet 
your corporate, financial institution and private 
banking needs.

Contact SEB now and find out where your ambition 
can take you.

sebgroup.com/corporations-and-institutions

I blickfånget

På gång i Hongkong
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Blickfånget är samlat och skrivet av Malin Moberg

Mid-Autumn Festival och Lantern Carnivals, 21 september, 2021.

Tai Hang Fire Dragon Dance Parad, 20–22 september, 2021.

The Lamma International Dragon Boat Festival – 26 september, 
2021.

Macau Fireworks Contest - TBC.

Sake Walk, TST, slutet september

Sundance Film Festival Hongkong, mitten september, början av 
oktober

Nationaldagsfyrverkerier, 1 oktober

Art Next Expo, 8-10 oktober

Visste du att: 
•  Hongkong har världens längsta täckta rulltrappa, The 

Mid-Levels Escalator.

•  Hongkongs Star Ferry började gå 1880, då tog en 
resa från Victoria Harbour till Tsim Sha Tsui upp till en 
timma.

•  Hongkong består av 263 öar.

•  Maj till november är tyfonsäsong.

•  Cathay Pacific är Hongkongs flygbolag och det har 
vunnit utmärkelsen ”världens bästa flygbolag” många 
gånger.

•  Hongkong har fler Rolls Royes per person än någon 
annan stad i världen.

VI HAR MASSOR 
AV NYA SORTERS 

SMÅGODIS
Inför påsken har vi laddat med nya  

godissorter men även andra godsaker,  
för alla åldrar, som sill, potatis, kaviar,  

ost och annat som kan passa till en  
svensk påskmiddag.

Unit 523, 5/F, Star House, No.3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui. 
Tel: 2312 1919 | www.sverigeshoppen.com
Öppet måndag–Lördag 10:00–19:00, söndag och helgdag stängt

Sugen på kräftkalas

Tipsa oss gärna till blickfånget. 
Har du en blänkare om något 
event i Hongkong, en bra bok du 
läst, en bra serie du sett, en bra 
podd du lyssnat på eller något 
annat som kan vara av intresse 
för oss svenskar i Hongkong. Hör då gärna av dig till oss via mail, 
bulletinenhk@gmail.com. 

Något att hitta på med barnen? 
Kolla in Kidfest Hongkong:  

www.kidfest.com



Organise a supplies drive to collect
maternity and newborn essentials
 

Hold a Lunch & Learn at work or a
PathFinders Party with friends to raise
awareness and much needed funds
 
Become a monthly donor - just HK$100 a
month could provide essential newborn
and maternity supplies 

We believe all
children
deserve a fair
start in life 
 

Join us to show
your support!

Donate or find out more at www.pathfinders.org.hk

PathFinders ensures the most vulnerable and
unsupported children in Hong Kong are
protected and respected, and their domestic
worker mothers are empowered to find a path
to a brighter future

info@pathfinders.org.hk
 

pathfindershk

#AllChildrenMatter

#AllMothersMatter


