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Det är en stor glädje att kunna erbjuda läsning av 
ännu ett nummer av Bulletinen i februari 2022. 
Vi har varit medvetna om viruset COVID-19 i två 
år. Antalet allvarligt sjuka i världen har gått ner i 
takt med vår ökade kunskap, genom vaccinet, 
och genom virusets mutationer. Överallt har sjuk-
vården och den allmänna hälsan kommit i tydlig 
fokus. I detta numret av Bulletinen kan man läsa 
om hälsa och sjukvård i Hongkong ur flera perspek-
tiv. Redaktionen har samlat information och inter-
vjuer dels från den konventionella sjukvården, och 
dels från andra källor till välmående och hälsa.  
 
Vi får en överblick på den privata och statliga sjuk-
vården i Hongkong, vilket hjälper att förstå hur man 
skall hitta rätt för sina vårdbehov. En kort intervju 
med en hälsoekonom på HKU ger en bild av hur 
systemet fungerar. Där förklaras också varför invå-
narna nyttjar relativt lite sjukhusvård i Hongkong.  
 
Bulletinens redaktion har uppmärksammat 
det gradvist ökande intresset för både vegeta-
risk och ekologisk föda. Det verkar bottna i att 
man värnar om sin egen hälsa, samt alla andra 
varelser i kretsloppet. Man kan till exempel gå 
in på Dandy’s Coffee för att smaka deras eko-
logiskt odlade kaffe. Det är också intressant att 
höra historien om Mana Café, som startades av 
personer som kände starkt i frågan om att hitta 
bättre mat-alternativ för vår miljö och hälsa. 
 
Tidningen bjuder på tips om goda soppor 
och drycker som dessutom är väldigt nyttiga.  
Jag har själv suttit i hotell-karantän 21 dagar, 
vilket inte är så bra för kroppen, så klart. Dock 
gör hotellet verkligen allt de kan för att ge mål-
tider som innehåller mycket grönsaker, frukt 
och värmande soppor. En yoga-matta och ett 
gummiband ingår i hotellrummets utrust-
ning. Med en QR-kod som finns i rummet kan 
man få tillgång till olika typer av träningspass.   
 
Våra prövningar under det gångna året har säkert 
varit olika, men jag tror att alla generellt hoppas 
på ett hälsosammare liv under 2022. Lite mindre 

stressiga rubriker, tack! Vi får som vanligt många 
bra tips och idéer under Blickfånget. Dessutom 
finns det roliga knep och knåp för de yngre.  
 
Profilen i detta numret är Malin Skinnars Josefs-
son, doktor i kostvetenskap. Hon undervisar och 
forskar på Uppsala Universitet. Inom hennes 
område studeras betydelsen av den gemensamma 
måltiden, och hälsovärdet av nyttig kost i vård och 
skola. 

Elisabet Helander
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Om Bulletinen
Sedan starten 1981 fungerar Bulletinen som forum för 
aktiviteter och händelser i svenskkolonin. Bulletinen 
drivs helt ideellt, utkommer med 6 nummer per år, och 
distribueras gratis till dem som anmält sig på Bulletinens 
hemsida. Adressändringar anmäls direkt till Bulletinen (via 
bulletinenhk@gmail.com). Vill du bidra med textmaterial 

eller bilder från olika evenemang får du gärna höra av dig 
till någon i redaktionen. Bulletinen  sponsras av Sveriges 
generalkonsulat, Svenska handelskammaren, Business 
Sweden, SWEA, Svenska kyrkan och Svenska skolan samt 
annonsintäkter. 
www.bulletinenhongkong.com

Omslagsbild av Andrea Björsell

Med önskan om ett hälsosamt 
2022!

L E D A R E N

ELISABET HELANDER
chefredaktör 
bulletinenhk@gmail.com

LISA COLLDÉN HEMBERG
layout 
lisa.collden@gmail.com

ANDREA BJÖRSELL
fotograf
(+852) 5535 3502
info@andreabjorsell.com

LISA RINGNÉR-NÄCKTER
kassör & skribent

PETER BRODENDAL
skribent

MELISSA LAM
skribent, administration

MALIN MOBERG
skribent

Vill du jobba med Bulletinen?  
Vi arbetar alla helt ideellt men har 
väldigt roligt. Tveka inte att höra av 
dig till oss. Maila till
bulletinenhk@gmail.com

NOTERAT

Årets viktigaste högtid i den kinesiska 
kulturen är precis avslutad, det kine-
siska nyåret. Det är en högtid fylld med 
mat, blommor, fyrverkerier och den 
viktiga röda färgen. I år, p g a rådande 
restriktioner, firades högtiden inte lika 
mycket som annars. Här nedan finner 
du lite fakta om högtiden och tigerns år.
Kineserna har sitt eget datum för när 
det nya året inleds. Datumet skiftar nå-
got från år till år men ligger alltid inom 
spannet 21 januari till 20 februari. Årets 
datum är tisdagen 1 februari. Då upp-
hör oxens år och tigerns börjar.

TOLV DJUR TURAS OM
Enligt legenden fick åren sina olika djur 
när Buddha låg för döden (år 484 före 
Kristi födelse). Då ska han ha kallat till 
sig alla djuren för att ta avsked, men 
bara tolv djur dök upp. För att hedra 
dem döpte Buddha åren efter dem. 

Ordningsföljden bestämdes av i vilken 
ordning de kom till mötet. Råttan kom 
först, sedan oxen och sen blev turord-
ningen tigern, kaninen, draken, ormen, 
hästen, fåret, apan, tuppen, hunden 
och grisen. Enligt en tradition instifta-
des den kinesiska zodiaken av kejsaren 
Qin Shi Huangdi (259-210 f.Kr). Både 
tron på Buddha och på astrologi var 
stark bland befolkningen. Så kejsaren 
fann ett sätt att förena de två.

Personer födda i tigerns år är: 2022, 
2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 
1938, 1926.

Personer födda i tigerns år anses vara 
kraftfulla, ambitiösa, våghalsiga, modi-
ga, entusiastiska, generösa, självsäkra 
med sinne för rättvisa och ett engage-
mang för att hjälpa andra.

VÄLKOMMEN TILLVÄLKOMMEN TILL
TIGERNS ÅRTIGERNS ÅR

Text: Malin Moberg

ÖVRIG FAKTA CNY

 Ǎ Det kinesiska nyåret är även känt som vårfestivalen.
 Ǎ Det är en dag då man ber till gudarna….och slåss mot monster.
 Ǎ Det är den längsta kinesiska ledigheten.
 Ǎ Den viktigast delen av det kinesiska nyåret är återseendet med 

familjen. Alla ska komma hem till nyårsaftonsmiddagen. För 
migrantarbetare är det oftast enda tiden på året de är hemma.

 Ǎ Att duscha på nyårsdagen är inte tillåtet. Sopa och kasta skräp 
är inte tillåtet före 5:e dagen efter nyårsdagen. Detta är för att 
försäkra dig om att du inte tvättar/städar bort lyckan/turen.

 Ǎ CNY-perioden är 15 dagar och avslutas med Lantern Festival. 
Även om familjen är fortsatt viktig är denna kväll en kväll för 
party och frihet.

恭
喜
發
財
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PROFILEN

Ä ven om jag är ny i Hongkong, 
så har jag hunnit bo in mig 
ganska snabbt”, säger hon. 

 
Hon berättar att det har varit 
stor hjälp att vara medlem i 
SWEA när hon var nyinflyttad. 
 
- ”Det gav jättemycket kontakter och 
ringar på vattnet för mig. Det har varit 
fantastiskt, faktiskt. Man får tips om 
praktiska grejer, och så har jag lärt känna 
härliga människor. Det har varit ett 
superfint välkomnande hit, tycker jag.” 
 
Både Malin och jag sitter i tre veckors 
karantän på var sitt hotell i Hongkong i 
skrivande stund. Vi konstaterar att våra 
rum är helt okej. Man får i alla fall mat… 
Malin arbetar som kursledare för Upp-
sala Universitet på distans. Hur går det? 
 
-”Egentligen, om jag skall vara helt 
krass så var det ingen större skillnad, 
eftersom jag har haft det så redan innan 
flytten. Sedan ett år tillbaka hade vi sut-
tit hemma och jobbat på distans. För 
mig var det ingen skillnad att sitta här 
eller i Stockholm och jobba mot Upp-
sala. Men det är lite skillnad med tiden, 
så man måste anpassa sig till svensk tid. 
Men jag tycker att det har fungerat bra. 
Det var väldigt generöst av min arbets-
givare att låta mig fortsätta jobba på dis-
tans från Hongkong.” 
 

Under hösten i Sverige har det varit 
undervisning på plats, generellt. 
Eventuellt så kommer det ändras till 
digital undervisning igen, på grund 
av omikron. Malin berättar om utma-
ningen förra vintern när de började 
arbeta digitalt för första gången. 
 
- ”Då blev vi lite tagna på sängen efter-
som allt skulle göras digitalt, och ingen 
var van vid det. Sedan blev vi mer 
inkörda på hur man skulle göra sitt jobb 
så då gick det bra och allt rullade på.” 
 
Hon förklarar skillnaden mot vanlig 
undervisning. Det är dels att man inte får 
samma känsla för studenterna eftersom 
det inte blir samma interaktion i föreläs-
ningssalen. Man får inte det småpratet 
som blir i samband med föreläsningar 
på plats. Institutionen är ganska liten, 
så man har normalt ganska god kontakt 
med studenterna och kollegorna. Det 
har vi nu också, men på ett annat sätt. 
 
- ”Jag har under hösten hållit kon-
takten med studenterna och min 
doktorand online. Det har gått bra 
eftersom alla blir mer vana vid det.” 
 
Om man ger en föreläsning på vanligt 
sätt så sitter studenterna och nickar 
eller hummar med, vilket gör att man 
har kontakt och känner om de hänger 
med. Online så blir det oftast tystare. 
Ibland har studenterna kameran på, 

men oftast inte. Det känns som om 
man håller en monolog, där studen-
terna tycker att det är svårare att ställa 
frågor. Man måste därför lägga upp 
föreläsningar på ett annat sätt, och göra 
det mer interaktivt med pauser, och 
så kallade ”break-out rooms”, där de 
kan diskutera frågor i mindre grupper. 
 
- ”De får visa att de hänger med på olika 
sätt. Så borde man kanske göra annars 
också, egentligen. Jag tror det hjälper 
studenterna att komma ihåg lite bättre.” 
 
Malin undervisar på institutio-
nen för kostvetenskap i Uppsala. 
 
- ”Ämnet är verkligen tvärvetenskapligt 
med en fot i naturvetenskapen och en fot 
i samhällskunskapen. Jag har mitt fokus 
på den samhällsvetenskapliga delen. 
Jag har genom mina tidigare yrken, ett 
intresse för den offentliga måltiden. Det 
handlar om folkhälsan och välfärden. 
Med det i fokus – vad gör maten för 
människors hälsa och välbefinnande?” 
 
Hon utbildar främst människor som 
skall bli kostvetare. Det är inte en 
yrkesutbildning utan man kan jobba 
med i princip vad som helst där kost-
kompetens behövs. Till exempel som 
måltidschef i en kommun, produktut-
vecklare, eller någon som driver res-
taurang eller är ledare i någon form 
där det är många portioner involverat.  

MALIN SKINNARS 
JOSEFSSON

Text: ELISABET HELANDER

Malin och hennes make har bott i Hongkong sedan våren 2021. Här berättar 
hon för Bulletinens Elisabet Helander om sin första tid i Hongkong och sitt 

jobb som föreläsare i kostvetenskap.

Foto: Kristjan Aunver
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- ”Mitt intresse ligger där, inom den 
kulturella och sociala delen av mål-
tiden. Det kan vara i äldreomsorgen, 
i skolor och på sjukhus. Det handlar 
ofta om sårbara grupper, där många är 
beroende av den mat som erbjuds. Lite 
som nu när vi sitter i karantän. Vi kan 
inte välja och gå någon annanstans.” 
 
Därför är det viktigt att det blir rätt 
och god mat. Sverige är ganska unikt 
med att ha gratis skolmat, och kanske 
det enda landet där man har lagstad-
gat att den skall vara näringsriktig. 
 
- ”Bara en sådan sak – vad gör 
det i längden både för närings-
intag och som kulturbärare? 
Man pratar ofta kritiskt om skolmaten, 
men om man lyfter perspektivet så har 
den ganska stor betydelse, inte minst 
som ett pedagogiskt verktyg. Både mil-
jön och maten i skolan har förändrats 
och förbättrats på senare år.”
 
Det ämne Malin doktorerade på hand-
lade om måltidsorganisationer inom 
äldreomsorgen.
 

- ”Där tittade jag på hur kommuner tol-
kar lagstiftningen och olika regler, och 
hur det faller ut för de äldre där tyvärr 
många riskerar att bli undernärda. Jag 
tittade på hur det ser ut i landets olika 
kommuner, vilka alla är autonoma i sig.”  
  
Vi flyttar fokus till den kantonesiska 
mat-traditionen. Den skiljer sig så klart 
från den svenska.
 
- ”Man kan verkligen få tag på all typ 
av mat här i Hongkong. Det som jag 
ser som en tydlig skillnad är att svensk 
mat är baserad på mycket mejerivaror, 
medan här är det inte så. Så det är en 
stor skillnad jämfört med Sverige.  Jag 
har ännu inte lyckats hitta grövre bröd 
här. En helt annan skillnad verkar vara 
att man vanligtvis delar många små rät-
ter med varandra. Det är trevligt! Det är 
ju inte lika vanligt i Sverige där var och 
en beställer sin rätt på restaurang, och 
sedan äter man den.”
  

Malin tycker att handla i Hongkong inne-
bär att det tar ett tag att hitta även basala 
saker, men det är samtidigt spännande. 
Hon har köpt allt möjligt på markna-
der, och provat att tillaga olika grönsa-
ker som man svårligen hittar i Sverige.  
  
En fråga att ställa till en doktor i 
kostvetenskap är om folks mat-
vanor har blivit bättre eller sämre 
av att arbeta mer hemifrån? 
 
- ”Det har redan undersökts av flera fors-
kare hur pandemin påverkat våra mat-
vanor, och det är ett väldigt intressant 
område. Det som framkommit är två 
olika effekter. Nu har vi tid att laga mat 
och man lagar mycket mer mat hemma, 
och genom det tycker man att maten är 
lite mera hälsosam än det man köper på 
restaurang. För barnfamiljerna har man 
sett att det blir en del mindre nyttig mat 
för att hålla barnen nöjda under karan-
tän. Ett annat fenomen är att de som 
har bra matvanor i grunden har fått 
det förstärkt under pandemin, medan 
de som redan hade dåliga matvanor 
innan, nu har försämrat dem. En studie 
drar slutsatsen att det på lång sikt kan 
uppstå en tydlig segregation mellan de 
grupperna, vilket påverkar folkhälsan.” 
 

När restaurangerna nu stänger klockan 
sex i Hongkong är det ett problem 
för alla som inte har kök i sin bostad. 
Att äta i de små enkla restaurang-
erna är mycket billigare än att hyra 
en bostad som har plats för kokvrå. 
  
Efter karantän längtar man extra efter 
att komma ut och se saker i staden. 
 
- Som nyinflyttad så gör det inget att 
man inte kan resa, eftersom det finns så 
mycket att se och upptäcka i Hongkong 
först. Framförallt är det många vackra 
vandringsleder som jag vill njuta av.” 
 

Det finns ett primärvårdssys-
tem där alla skolbarn kallas 
in för årliga hälsokontroller. 

Anser ni att den har tillräcklig kapaci-
tet för den nuvarande befolkningen? 
  
Ja, i viss mån.  Det finns en tjänst som 
heter School Health Service (https://
www.studenthealth.gov.hk/eindex.
html) i Hongkong som huvudsakligen 
tillhandahåller undersökningar och 
hälsobedömningar på frivillig basis till 
skolbarn.  Men fokus ligger på förebyg-
gande av sjukdomar och hälsofrämjan-
de, snarare än botande behandling.  De 
gör främst hälsoundersökningar och 
screeningprogram (både fysiska och 
psykiska) för att tidigt upptäcka hälso-
problem och remittera till andra häl-
so- och sjukvårdstjänster.  Jag tror inte 
att det är begränsat när det gäller till-
gång eller kapacitet.  Jag tror faktiskt att 
täckningen har varit låg på sistone på 
grund av pandemin och skolstängning. 
  
- Privata och offentliga sjukhus: hur stor 
del av akutvården eller de kritiska be-
handlingarna utförs av privata sjukhus? 
  
Hongkong har ett blandat system med 
både offentlig och privat hälso- och 
sjukvård, som tillhandahåller en rad 
tjänster: från primärvård till sjukhus-
vård och eftervård.  Den största delen 
av sjukhusvården ges av den offentli-
ga sektorn (ca 80-90 %). Men endast 
omkring en tredjedel av primärvården 

Några frågor till en 
hälsoekonom

Karen Grépin, föreläsare och forskare i hälsoekonomi vid 
HKU, besvarar några frågor om hälsa och sjukvård i 

Hongkong.

ges av den offentliga sektorn.  Resten 
täcks av den privata sektorn, som är 
mycket dyrare men som är mer lät-
tillgänglig för patienterna. Privata 
sjukhus och vårdleverantörer bruka-
de också tillgodose ”medicinska tu-
rister” från fastlandet före pandemin. 
  
- Är de offentliga utgifterna för häl-
so- och sjukvård per capita densamma 
som i de flesta andra jämförbara stater? 
  
Hongkong har faktiskt mycket låga tota-
la hälsoutgifter per capita jämfört med 
andra stater med liknande inkomstnivå. 
https://www.fhb.gov.hk/statistics/
en/dha/dha_summary_report.htm 
Hälso- och sjukvårdsutgifterna är cirka 
25 000 HKD per capita (3-4 000 USD), 
vilket är ungefär 1/3 av kostnaden i de 
flesta europeiska länder och endast cir-
ka 1/5 av kostnaden i USA (dessa siffror 
är inte direkt jämförbara eftersom man 
skulle behöva göra en standard per 
dollar-beräkning för att jämföra, men 
dessa är tillräckligt nära).  Det är dock 
mycket högre än det är i Fastlandskina. 
Vi spenderar ungefär 6 - 7 procent av vår 
BNP på hälso- och sjukvård, vilket återi-
gen är lågt jämfört med jämförbara stater 
som spenderar 10 - 15 procent. En del av 
detta beror på vår relativt höga BNP per 
capita, och mycket liten geografisk yta. 
Hongkongborna har också en av de 
lägsta kostnaderna för hälso- och 
sjukvård - främst på grund av att näs-
tan all vård tillhandahålls offentligt. 

  
- Jag har uppfattningen att Hongkongbor 
har en relativt hälsosam kost och hälso-
sam livsstil. Är det en missuppfattning? 
  
Människor i Hongkong tros ha den 
längsta livslängden i världen.  En ny 
studie av några av mina kollegor för att 
bättre försöka förstå orsakerna till den-
na låga dödlighet kom faktiskt just ut: 
https ://www.thelancet.com/jour-
n a l s / l a n p u b / a r t i c l e / P I I S 2 4 6 8 -
2 6 6 7 ( 2 1 ) 0 0 2 0 8 - 5 / f u l l t e x t 
  
Grundteorin är att människor i Hong-
kong röker mycket mindre än de flesta 
jämförbara platser, har färre bilolyckor, 
och har gjort ett bra jobb med att mins-
ka infektioner. Detta är de viktigaste 
faktorerna till att den förväntade livs-
längden är längre.  Diet spelar sanno-
likt en viss roll, men det räcker inte att 
förklara de skillnader som finns mellan 
Hongkong och andra stater.

Text: Elisabet 
Helander

Foto: Lisa Colldén Hemberg

"De som har bra matva-
nor i grunden har fått det 
förstärkt under pandemin, 
medan de som redan hade 
dåliga matvanor innan, nu 
har försämrat dem."



8            9BULLETINEN FEBRUARI 2022 BULLETINEN FEBRUARI 2022

H Ä L S O S A M M A 
S O P P O R

LO FOH TONG – NÄRINGSRIK SOPPA
Även när vi bodde i Sverige lagade vi 
alltid ”lo foh tong” som bokstavligen 
betyder gammal eldsoppa. Namnet 
har soppan fått eftersom den tillagas i 
en långsam eld och får sjuda i timmar 
för att dra fram och fördjupa smaken. 
Mina föräldrar, eller vanligtvis mamma, 
eftersom ingen förstår det bättre än den 
kantonesiska hemmafrun, med ett upp-
slag av egen samling av sopprecept för 
alla tillfällen och för alla väder, har alltid 
lagat soppa.

Hälsofördelar med soppor är att de är 
gjorda av färska eller torkade grönsaker, 
örter, magert kött eller fisk och smak-
satta endast av naturliga ingredienser. 
I jämförelse med det västerländska kö-
ket, som gärna använder olja, grädde 
och smör i soppor, har de kantonesiska 
sopporna naturligt låg fetthalt, lågt ka-
loriinnehåll och lågt natrium då vi inte 
använder olja, grädde eller smör. 

”Lo foh tong”- soppan är inte bara sop-
pa, det är ett tecken på omtanke mellan 
familjemedlemmar. I allmänhet kom-
mer soppan att tillagas endast när hela 
familjen äter tillsammans vid middagar 
eller på helger. Under uppväxten så 
brukade mamma säga: kom hem i tid 
ikväll för att äta middag, vilket innebar 
att hon lagade soppa. Det händer att 
när man kommer hem sent på kvällen, 

då säger mamma att hon sparar en skål 
med soppa för dig som du kan dricka 
när du kommer hem. Förmodligen är 
mödrar mer apassande till det fysiska 
och känslomässiga förhållandet till var-
je familjemedlem. 

Har du varit på dåligt humör? Har du 
torrhosta? Mödrarna väljer vilken typ 
av ”lo fo tong” att laga utifrån dessa om-
ständigheter. Det är denna uppmärk-
samhet på detaljer och denna speci-
fikitet som gör den här soppan särskilt 
innerlig. Det finns anksoppa med vin-
termelon och mandarinskal (som tros 
suga upp oljor och fetter för att sänka 
kolesterolet), fläskbuljong med kinesisk 
torkade mandel och svamp (som tros 
hjälpa till med andningshälsa) och pä-
ron eller äpple (tros vara återfuktande 
för uttorkad vinterhud) och kyckling- 
consommé och färsk kokosnöt (som är 
känt för att lindra inflammation).

Varför är kinesisk soppa bra? Många 
tror att soppan spelar en stor roll för att 
rensa, ge värme och närande skönhet 
samt stärka fysisk hälsa. Soppan före-
bygger och botar också sjukdomar och 
ger näring till vitala organ i människo-
kroppen.
Soppan boostar immunförsvaret, mot-
verkar trötthet och ökar energin, för-
bättrar matsmältning och cirkulation, 
minskar stress, stärker och ger näring åt 
kroppen, avgiftar kroppen och återstäl-
ler yin och yang.

Hälsosamma drycker 
och soppor i 
Hongkong

Text och bild: MELISSA LAM

De flesta människor i Hongkong är kantoneser och kantoneser älskar att dricka soppa. Min familj är från 
Hongkong och vi älskar att dricka soppa.

En skål med mammas soppa

LEUNG CHA - SVALKANDE TE
Kantoneser älskar att dricka örtte, spe-
ciellt under den varma sommaren och 
när kylan börjar och när man känner 
av halsont, akne, dålig andedräkt, för-
stoppning etc. När vi känner ”jit hej” 
bokstavligen ”het luft” går vi ofta förbi 
örttebutiker för att köpa en kopp örtte 
”leung cha” för att ”rensa värmen”.  Ört-
tebutiker erbjuder ofta olika typer av 
örtte till försäljning såsom:

• 24 örterteer (24 herbs Tea) - jaa say 
mei: Allroundhälsa, ont i halsen, 
hudproblem

• Femblommigt te (Five Flower Tea) 
- ng faa cha: Regelbunden kon-
sumtion för att upprätthålla hälsan

• Hampfrö och mandel te (Fire 
Hemp Seed and almond Tea) - fo 
maa jan cha: Störningar i mat-
smältningssystemet (sura upp-
stötningar, irriterad tarm, gastro-
enterit, etc.)

• Ärtväxt te (Canton Abrus Herb tea) 
- gai gwat cou cha: stressrelatera-
de problem (sömnlöshet, trötthet, 
muskelspänningar, etc.)

• Anti-fukt te (Anti-damp Tea) - hui 
sap cha: Uppblåsthet

• Influensa te (Flu tea) - gam mou 
cha: Förkylning och influensa

Men inte alla är lämpade att dricka ört-
te. Alla måste vara uppmärksamma på 
sin egen hälsa när de väljer. Örtte är ofta 
sammansatt av kinesiska örtmediciner 
med medicinska egenskaper som är 
kalla och svala. Det har funktionerna att 
rensa bort värme och fukt, ge näring till 
yin och minska eld.

Kycklingconsommé 
med färsk kokosnöt

Varför är kinesisk soppa 
bra? Många tror att sop-
pan spelar en stor roll för 
att rensa, ge värme och 
närande skönhet samt 
stärka fysisk hälsa.

LUN SHUI – VARMT VATTEN 
När man besöker lokala restauranger i 
Hongkong blir man oftast serverad ett 
glas varmt vatten. Varför dricker man 
varmt och inte kallt vatten? Många 
dricker en kopp varmt vatten först på 
morgonen. Varmt vatten fyller på krop-
pen med vatten och värmer magen. 
Vissa säger att man får ont i magen av 
att dricka kallt vatten, särskilt känsligt 
är det för kvinnor.

Att dricka varmt vatten på morgonen 
har många fördelar för kroppen, in-
klusive avgiftning och skönhet, lindra 
nasala allergier, lindra menstruations-
smärtor och till och med går ner i vikt. 
Kroppstemperaturen är låg på morgo-
nen. Att dricka varmt vatten vid denna 
tidpunkt kan påskynda kroppstempera-
turen till den lämpligaste temperaturen 
på 37 °C och påskynda blodcirkulatio-
nen, vilket gör människor mer vakna 
och redo för en ny arbetsdag.

Äppelte med färska 
draktungeblad
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Dandy's Organic Cafe, 
mat som läker

Vivi Cheung, kocken bakom Dandy's Organic 
Cafe vill använda mat som en helande kraft.

Dandy's är ett ekologiskt café 
baserat i Sheung Wan som har 
nästan enbart ekologiska pro-

dukter som är fria från konserverings-
medel, bekämpningsmedel och konst-
gjorda smakämnen. Menyn vänder sig 
till allätare, vegetarianer, veganer och 
nästan alla andra kostbehov du kan 
tänka dig, inklusive lågglykemiskt, lågt 
kolesterol, detox, blodtypsdieter och all 
mat är glutenfri. 

Cheung, led själv av IBS och har arbetat 
i över tio år med att öka medvetenheten 
och dess fördelar med hälsosam kost. 
Det kan vara utmanande då många i 
Hongkong lever ett stressigt liv med 
långa arbetstider och mycket snabb-
mat. Än så länge är det mest västerlän-
ningar som kommer och äter på Dan-
dy's Organic Cafe.

Dandy´s lagar sina egna såser som sal-
ladsdressingar, BBQ-såser och ketchup. 
De har även ett stort urval av organiska 
produkter som du kan köpa på plats. 
Cheungs matlagning följer vissa aspek-
ter av traditionell kinesisk medicin 
(TCM) och hon utbildar alla sina kock-
ar för att säkerställa att de förstår filo-
sofin bakom maten. Windy Chan och 
hennes man har arbetat ihop med Che-
ung sedan starten och förklarar gärna 
för matgästerna hur viktigt det är för 
vårt välbefinnande med hälsosam mat.

Text och bild: ANDREA BJÖRSELL

DANDY'S ORGANIC CAFE

32 Upper Lascar Row

Sheung Wan, Hongkong

2838 6166

"Om maten är för yang 
kan den påverka ditt blod 
och göra det för orörligt 
och tjockt. Om du äter 
mat som är för yin kan 
det sänka ditt blodtryck 
och göra din kropp 
svag."
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SJUKVÅRD

Då jag kom till Hongkong för över 
8 år sedan trodde jag naivt att 
om vi skulle behöva sjukvård 

blir det privat, då vi hade sjukvårdsför-
säkringar via min mans jobb. 

Efter några månader insåg vi att försäk-
ringarna inte täckte barnvaccinationer, 
utan det blev svidande dyrt. Min dåva-
rande helper tipsade om att gå till Ma-
ternal and Child Health (MCHC) centre 
i Wan Chai. Tur var väl det, där med 
mitt HKID fick min dotter helt gratis 
oklanderlig sjukvård och vaccinationer. 
Hongkongs barnvaccinationer påmin-
ner till stor del om de svenska/brittiska 
(min dotter föddes i London), så vi har 
fortsatt att låta vaccinera våra barn på 
MCHC och toppat upp med några extra 
via en privat klinik. 

Så hur ska man navigera denna djungel 
av val? Mycket hänger såklart på om du 
har sjukvårdsförsäkring, vad den täcker 
och vad du själv tycker är värt att betala. 

Sjukvård i Hongkong - 
Statlig vs privat

Text: LISA RINGÉR-NÄCKTER Foto: ANDREA BJÖRSELL

Hongkongs sjukvård är i toppklass och den statliga är i många fall helt gra-
tis eller kostar inom rimliga gränser. Det kostar t ex några hundra dollar att 
föda barn. Medan en förlossning på privat sjukhus oftast hamnar på minst 

HK$100,000. CENTRAL HEALTH MEDICAL PRACTICE

Hemsida: www.centralhealth.com.hk

Adress: 3rd Floor, Baskerville House, 13 Duddell Street, Central

Finns på tre olika ställen i Hongkong, i central, sydsidan av HK-ön 
och Discovery Bay. Personalen är trevliga och kunniga. Något dyrt, 
men klart värt om man har sjukvårdsförsäkringar. Personligen 
tycker jag att världens bästa obstetriker finns där, Dr Grace Che-
ung. Hon har hjälpt mig igenom två graviditeter och förlossningar 
(förlossningen skedde på Matilda International Hospital, se info 
nedan).

OT&P

Hemsida: www.otandp.com

Adress: 5/F, Century Square, 1 D’Aguilar Street, Central

Finns på flera ställen runtom i Hongkong (har bara med en adress 
här) och har hört mycket gott om dem. OT&P jobbar mycket med 
hälsoinformation via sin hemsida. En av grundarna, Dr Owens, 
har dessutom en podd där de diskuterar covid tillsammans med 
Prof Cowling som kommer ut cirka en gång i månaden. Kan varmt 
rekommenderas.  

ANNERLEY CLINIC - BARNMORSKEKLINIK

Hemsida: https://annerley.otandp.com

Adress: 5/F, Century Square, 1 D’Aguilar Street, Central

Annerley började som en liten, privatägd klinik 1995 drivet av 
barnmorskor och har sedan dess vuxit till över 9 anställda, 
inklusive barnmorskor, obstetriker (OBGYN), sjuksköterskor. Deras 
mödravård kan användas oavsett om du går igenom det offentliga 
eller det privata systemet i Hongkong. Är sen 2017 del av OT&P.

ADVENTIST HOSPITAL

Hemsida: https://www.hkah.org.hk/en

Address: 40 Stubbs Road, Hong Kong

Deras mission är “Extending the Healing Ministry of Christ”. Man 
möts av Jesus (en tavla) i entren och är man inneliggande patient 
så är all mat som serveras vegetarisk. Annars så drivs all sjukvård 
genom västerländsk medicin. 

Vi använder oss frekvent av sjukhuset på Stubbs road som också 
fungerar som en general practice. Ligger smidigt till och det 
går att boka tid på söndagar. Har man glömt att boka tid eller 
behöver akut vård har dom en akutavdelning som sällan har mer 
än 20 minuter väntetid. Priset för ett vanligt läkarbesök (inte 
akut) med en General Practitioner kostar $450, vilket också gör 
att detta alternativ känns ekonomiskt försvarbart. Alla läkare och 
sjuksköterskor samt annan personal har varit otroligt kompetenta 
och trevliga. Min mellersta son var inlagd för några år sedan, och 
barnavdelningen var väldigt fin och vården var tipp topp.

GLENEAGLES HOSPITAL

Hemsida: https://gleneagles.hk/

Adress: 1 Nam Fung Path, Wong Chuk Hang, Hong Kong

Nyöppnat (2017) sjukhus med 500 sängar på sydsidan av HK - ön 
som har ett omfattande utbud av sjukvårdsalternativ 

MATILDA INTERNATIONAL HOSPITAL

Hemsida: https://www.matilda.org/en/

Adress sjukhus: 41 Mount Kellett Road, The Peak

Adress klinik: 3/F, Prosperity Tower, 39 Queen's Road Central

Finns både en klinik i centrala HK, en general practice, som många 
går till för årliga hälsokontroller, samt ett sjukhus. Sjukhuset ligger 
otroligt vackert uppe på The Peak. Anses vara ett av världens 
vackraste sjukhus.

HONG KONG SANATORIUM & HOSPITAL

Hemsida: https://www.hksh-hospital.com/en

Adress: 2 Village Road, Happy Valley

Hongkong Sanatorium & Hospital grundades 1922 och var till en 
början ett Nursing Home med 28 bäddar. Idag har sjukhuset cirka 
500 bäddar och mer än 30 specialitetsområden.

Det finns en myriad av privata aktörer i Hongkong, en läkark-
linik i varje gathörn. Priserna kan variera kraftigt och är inte 
alltid relaterade till servicen man får utan snarare en respons 
på var kliniken ligger. Här är en lista på kliniker och sjukhus 
som är populära bland expats, och några personliga favoriter. 

PRIVAT PRIMÄRSJUKVÅRD

PRIVATSJUKHUSPRIVAT SJUKVÅRD

Den statliga sjukvården drivs genom 
Hospital Authority (HA) and Depart-
ment of Health (DoH).

HOSPITAL AUTHORITY (HA)
Hospital Authority förvaltar 43 offent-
liga sjukhus och institutioner, 49 spe-
cialistkliniker och 73 allmänna kliniker. 
Dessa är organiserade i sju olika sjuk-
huskluster baserat på område. Hong-
kong fick dessutom 2018 ett nytt barn-
sjukhus som ligger i Kowloon Bay.

DEPARTMENT OF HEALTH (DOH)
Under DoH finns Family Health Servi-
ce och MCHC. MCHC finns över hela 
Hongkong, och du registrerar dig uti-
från din adress. Där finns också Centre 
of Health Protection (CHP), motsvaran-
de Folkhälsomyndigheten och fungerar 
som regeringens hälsorådgivare och 
myndighet som skapar hälso-policyer 
och sätter lagar.

I Hongkong har alla har rätt till akut-
sjukvård trots avsaknad av giltigt visum 
etc. Du kommer aldrig att bli nekad, 
akutsjukvård får man vare sig man kan 
betala eller ej. Troligtvis en situation 
ingen Bulletin-läsare kommer att erfa-
ra.

Alltmer avancerad vård sker vanligtvis 
inom den statliga vården. Föder man t 
ex barn på ett privatsjukhus och allvar-
ligare komplikationer uppstår blir man 
oftast ivägskickad till ett statligt sjukhus. 
Många gånger saknas intensivvårdsav-
delning på privatsjukhus, eller den är 
inte lika avancerad som i den statliga 
sjukvården. 

Den statliga sjukvården tampas dock 
med långa väntetider vilket under pan-
demin har förvärrats. Viss service har 
helt blivit stängd. Så som att möjlighe-
ten till abort är nästintill omöjlig, vilket 
har resulterat i att fler barn placeras för 
adoption.

STATLIG SJUKVÅRD
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S J U K VÅ R D

Hälsosamma matvanor kännetecknas av att huvuddelen av maten 
kommer från vegetabiliska, fiberrika och näringstäta livsmedel. Mat 
som ger oss mycket näringsämnen och som bidrar till att minska 
risken för ohälsa är till exempel grönsaker, baljväxter, frukt, nötter, fisk, 
vegetabiliska oljor och mat med fullkorn. Vi behöver äta mer av dessa 
livsmedel för att förbättra folkhälsan. Genom att också äta lagom 
mycket och varierat är det lättare att få i sig det kroppen behöver sam-
tidigt som risken för att få i sig skadliga ämnen minskar. Hur vi äter är 
dessutom inte bara viktigt för folkhälsan utan även för miljön.

Baserat på de nordiska näringsrekommendationerna tar Livsmed-
elsverket fram råd om hälsosamma matvanor för befolkningen. I de 
nordiska näringsrekommendationerna betonas att det är helheten 
i kosten som är viktig. Kostråden visar hur vi via maten kan få i oss 
den mängd vitaminer och mineraler, protein, fett och kolhydrater som 
rekommenderas. Råden tar dessutom hänsyn till hur olika livsmedel 
och matvanor påverkar hälsan, matvanor och mattraditioner i Sverige 
och hälsoproblem i befolkningen. Livsmedelsverket har sammanfattat 
vad som är bra livsmedelsval för vuxna, barn och gravida.

För barn över två år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. 
Barn mellan fyra och tio år behöver ungefär 400 gram frukt och grönt 
per dag. För barn under fyra år är det bra om frukt och grönsaker ingår 
i kosten varje dag, gärna vid varje måltid. Med stigande ålder ökas 
mängden successivt så att de vid fyra år äter cirka 400 gram. För barn 
över 10 år och ungdomar gäller samma rekommendation som för 
vuxna, det vill säga 500 gram frukt och grönt per dag. För spädbarn 
och barn 1–2 år finns särskilda råd.

• Gå ut och ta en promenad och andas frisk luft.

• Gör en digital detox genom att någon gång/flera gånger under 
veckan stänga av alla skärmar och ägna dig åt något annat.

• Få tillräckligt med sömn. Gå i säng tidigt och undvik skärmtid i 
sängen. Håll TV, dator och mobil borta från sovrummet.

• Hitta en träningskompis, hitta någon som kan motivera dig att be-
hålla en hälsosam livsstil. Ring en vän och utmana varandra på 
diverse träningsdelar.

• Bli vegetarian för en dag.

• Håll koll på ditt alkoholintag så att det inte blir för mycket.

• Bli inte stressad för saker som är utom din kontroll.

• Lär dig något nytt, ett nytt språk eller att spela ett instrument.

• Drick mer vatten. Vatten är viktigt för att lymfsystemet (kroppens 
avgiftningssystem) ska fungera. Det hjälper mot trötthet, huvud-
värk samt påverkar koncentrationen i positiv riktning.

• Träna regelbundet och höj pulsen. 

• Våga säga nej (och ja). Prioritera din tid. Se till att du har tid till 
det du vill göra.

• Omge dig med människor som ger dig energi.

• Skratta varje dag. Har du inget att skratta åt, skratta ändå. Att sk-
ratta har visat sig hälsosamt.

• Tänk positivt

Saker att göra för att få ett hälsosammare och lyckligare 
liv 2022

Råd för friska vuxna

• Ät mer frukt och grönsaker – gärna 
minst 500 gram om dagen.

• Ät fisk och skaldjur – gärna 2–3 
gånger per vecka.

• Byt till fullkorn när du äter bröd, 
flingor, gryn, pasta och ris.

• Byt till nyttiga matfetter – välj 
exempelvis rapsolja eller flytande 
matfetter.

• Byt till magra mejeriprodukter – 
gärna osötade och berikade med 
D-vitamin.

• Ät mindre rött kött och chark – gärna 
mindre än 500 gram per vecka.

• Ät mindre salt – men använd salt 
med jod.

• Ät mindre socker – minska särskilt på 
söta drycker.

Matrekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Källa: www.folkhalsomyndigheten.se

Text: Malin Moberg
Foto: Andrea Björsell

Kommer man som utlänning och har en karriär bakom 
sig som läkare, barnmorska eller sjuksköterska kan 
det tyvärr vara lite knivigt att applicera sin kunskap 

här. Dock inte omöjligt. För att få jobba som legitimerad 
läkare/barnmorska/sjuksköterska krävs det en legitimation 
här i Hongkong. För att få den måste man ta ett skriftligt och 
praktiskt test (för sjuksköterskor ett test, för läkare 12 måna-
ders praktik). Innan man får ansöka om testen måste alla ens 
betyg godkännas. Tidigare betyg översättas med varje timme 
och ämne. Ditt universitet kan hjälpa dig med detta. Man 
måste också bevisa sin yrkeserfarenhet, där en CV brukar 
räcka. Tillfällen för testerna är cirka en till två gånger per år. 

Jag har pratat med läkare, sjuksköterskor och barnmorskor 
från olika länder, och testerna är väldigt svåra. Många gånger 
fixar man det skriftliga provet men misslyckas på det prak-
tiska. Oftast för att man inte får någon feedback på vad som 
görs fel. Jag har en kompis som precis lyckats få sin barnsjuk-
sköterskeexamen. Hon är den sjunde utländska barnsjukskö-
terskan sen 1994 som fått en legitimation.

Karriär inom sjukvården - Hur funkar det för 
utländska läkare, barnmorskor och sjuksköterskor?

KRYPHÅL
För sjuksköterskor finns det dock ett litet kryphål om man 
vill jobba på privat klinik, då man kan få jobba som Nurse 
assistant och göra många sjuksköterskeuppgifter. Däremot är 
ansvaret för vården och uppgifterna mindre avancerade än 
vad man skulle ha i Sverige. 

Jag kände en läkare från UK som kom hit och jobbade på 
Queen Mary Hospital samtidigt som han undervisade på 
HKU utan att behöva ha en HK-legitimation. Det är dessutom 
läkarbrist och kommer framöver att bli lättare för utländska 
läkare att jobba i Hongkong. En ny lag som trädde i kraft 2021 
gör det möjligt för utländska läkare att jobba här (fortfarande 
en hel del krav som måste uppfyllas, och valen var man får 
jobba är begränsad, det verkar som att man bara får tjänst-
göra på statliga sjukhus). Det är en lag som har fått mycket 
kritik från olika håll då man är rädd att kvaliteten på läkare 
kommer att bli lägre, framförallt läkare från Kina.

Text: 
Lisa Ringnér-Näckter
Foto:
Matilda International 
Hospital

Mer info: 

Nursing council HK
https://www.nchk.org.hk/en/home/index.html

Midwives Council HK
https://www.mwchk.org.hk/docs/information_to_applicants_e.pdf

The Medical Council of Hong Kong
https://www.mchk.org.hk/english/aboutus/mchk.html 
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Jag blev kär i Lamma! Det var mitt 
öde att komma dit. Jag har blivit 
lammaite sen dess. Jag grundade 

Able Charity, en välgörenhetsorgani-
sation för miljön på Lamma 1993. Jag 
startade Gaia när jag pendlade mellan 
Lamma och HK. Vid det här laget hade 
jag inget eget ställe att bo i. Året 1995 
upptäckte och skapade jag Gaia-huset. 
Detta blev mitt hem, och jag träffade 
min flickvän på den tiden som sedan 
blev min fru, Catherine. Vi bodde i 
Gaia-huset medans vi målade och 
renoverade det, och började ett träd-
gårdsarbete. Vi grävde fram denna dia-
mant! Vi skapade ett vackert hem. Vi 
städade upp stränder, vi drev Able Cha-
rity som gick till skolorna för att prata 
om träd, plantera träd, och göra ekolo-
giskt mode.
 
Modedisplayerna jag gjorde för kun-
der i deras skyltfönster var fantastiska, 
med stenar från Lamma, och med 
bambu. Gåendes in på Lane Crawford 
försökte säkerhetsvakten stoppa mig, 
denna hippie med långt hår som körde 
en vagn med stenar, trä, drivved och 
fisknät. Inköparen sa till mig "kom in, 
kom in"! Allt var organiskt och det såg så 
vackert ut. Sedan hängde jag mina eko-
logiska designkläder på det. Det fanns 
inget annat liknande, och det hjälpte 
min försäljning. Vi tjänade inte miljon-
tals dollar, men tillräckligt för att hålla 
saker igång.
 
Sedan kom Bookworm Café, strax före 
överlämnandet till Kina 1997. Det fanns 

en längtan efter ett vegetariskt ställe 
på Lamma, och det fanns ingen riktig 
vegetarisk restaurang då. Jag blev vege-
tarian 1992. Fast vi åt fortfarande fisk 
då, trots att vi var vegetarianer. Så idén 
kom, låt oss öppna en restaurang, en 
plats där vi alla kunde umgås. Låt oss se 
hur det går. Till en början samlades 10 
personer, och efter vårt första möte sa 
tre av dem att detta är för mycket hårt 
arbete, så vi blev sju. Sen blev sju perso-
ner fem, och till slut var vi bara två. Det 
var Rodney och jag som öppnade det 
nya Bookworm Café i januari 1998. Vi 
tog över det från ett par, som var kines 
och engelsman. Det kallades redan The 
Bookworm Café, och var ett litet fik där 
de hade tidningar och tidskrifter.
 
När vi tog över gjorde vi det till en vege-
tarisk gemenskap av ekologisk mat, 
inget avfall och ingen plast. Detta var 
redan 1998. Sen sade jag till min fru, 
som hade varit i Indien och tillbringat 
ett år i ett Ashram; ”Älskling, jag har 
öppnat vårt drömkafé!” Hon kunde 
inte tro det, och blev förvånad och lite 
chockad. Hennes färdigheter med mat 
var bättre än mina, så hon hamnade i 
köket och jag serverade i kaféet. Då blev 
min vän Lizzy också en del av Book-
worm och utvecklade recept. Det fanns 
inget annat liknande.
Maten vi gjorde då överträffades fortfa-
rande inte då av någon. Vi hade en hel 
sida med vegoburgare, två sidor salla-
der. Vi gjorde stekt tofu på rostat bröd 
med gurkmeja, vi gjorde svampstuv-
ning på rostat bröd, och vi hade kaffe 

men använde aldrig mejerivaror. I stäl-
let använde vi bonsoy, som är en eko-
logisk icke genmanipulerad sojamjölk. 
Det var vackert. Folk som kom dit för-
vånades och undrade om de var i San 
Francisco. Det blev mycket populärt 
och skrevs om i många tidningsartiklar. 
Vi blev berömda. Ändå var vi hippies, 
kulturskapande bohemer, som bodde 
på Lamma och drev ett litet café och 
restauranger som blev extremt fulla, 
särskilt på helgerna.
 
Någon frågade, varför tar vi inte med 
oss det här konceptet till Central? Gud 
vet att vi behöver det där! Efter att ha 
hört detta många gånger började jag 
tänka, varför expanderar vi inte? Låt 
oss ta Bookworm till Central. Det blev 
så småningom Life Café precis bredvid 
rulltrappan, Shelly Street 10, och det var 
en lång historia att få det huset. Det tog 
mig lång tid att hitta investerare, och 
så småningom 2004, strax efter SARS, 
öppnade vi Life Café.
 
Under veckorna när vi renoverade, 
hängde jag en stor banderoll hela vägen 
från taket där varje bokstav var en 
meter. Det stod "äntligen en ekologisk 
hälsorestaurang i Hongkong". Så små-
ningom öppnade vi, och erbjöd gluten-
fri mat, rå mat, vegansk mat och vi hade 
vegetarisk mat. Vi hade spirulinabollar, 
vi hade quinoa - allt nytt för Hongkong. 
Kön gick långt ner på vägen - det var 
full rulle från dag ett. Vi arbetade rik-
tigt hårt, inte lätt i ett trevåningshus 
med en smal trappa. Life Café stängdes 
i december 2015, men jag hade dragit 
mig ur redan 2010, då jag förblev aktieä-
gare men inte var involverad längre. Jag 
hade en stark lust att öppna något med 
lite mer integritet, något lite roligare där 
vi kunde ha levande musik, ha samtal 

Ekologi och natur i 
medvind och motvind

Bobsy Gaia är grundaren till Café Mana i Hongkong. Grundidén för hans verksamhet är välmående och mil-
jöhänsyn. Bobsy är från Storbritannien och flyttade till Hongkong 1992, då det fortfarande var en koloni. Han 

berättar här om sin bakgrund och sina pågående projekt.

och vara värd för grupper. Så jag bör-
jade planera för Babylon. Detta förverk-
ligades aldrig, men istället under 2012 
startade jag Mana på Wellington Street.
 
Jag hade också startat en kampanj som 
heter "Rädda människorna, ät inte pla-
neten". Det handlar om kostförändring. 
Vi gjorde en video som heter Rädda 
människorna, den finns på YouTube. 
Allt filmades runt Central och Sheung 
Wan, och det slutade med att vi vann 
pris på Hong Kong Film Festival. Jag 
pratade på skolorna om detta, på Cana-
dian International School, HKIS, Island 
School och inspirerade dem att prova 
vegetarisk lunch. Det inspirerade sko-
lorna till att ha ekologiska växtbaserade 
mellanmål och många skolor blev vege-
tariska på måndagar och onsdagar.
 
Mana på Wellington Street öppnade 
2012 och när byggnaden revs 2019 var 
vi tvungna att hitta en ny lokal. Vi hade 
redan öppnat Mana Poho i Pound 
Lane i augusti 2014 som introducerade 
Hongkong till vegankaffe. Vi banade 
vägen för tekniken att använda alterna-
tiva typer av mjölk i kaffet.
 
Vi öppnade Mana på Star Street, samma 
månad som oroligheterna började 2019 
och sedan öppnade vi Mana Soho i april 
2020 i början av covid-utbrottet. Innan 
dess startade vi ett produktionskök i 
Aberdeen 2018. Vi expanderade inom 
en verksamhet under helt fel tid, och 
vi har förlorat pengar sedan dess. Varje 
dag. I slutet av oktober 2021 stängde vi 
Mana Star Street och vårt produktions-
kök. Som läsarna kanske vet vid det här 
laget, så har också Mana Soho stängt.
 
Men det här är inte slutet på Mana, 
varumärket är starkt. Vi kommer bara 
att gro i den bördiga jorden, vänta på 
rätt tid, och då kommer vi att växa igen. 
Varje slut är en ny början. Vi drar oss 
tillbaka eftersom vi inte har något val. 
Det är väldigt sorgligt men i sorgen litar 
jag på processen, och jag tror att den 
här processen leder någonstans jag 
ännu inte vet.
 
Varje morgon är jag tacksam. I en tid av 
extrem utmaning tackar jag livet. Det 
har blivit mitt mantra. Inte bara i goda 
tider, utan särskilt i tider av sorg och 
utmaningar. Det är inte lätt att stänga 
ner, och många människor lider som 

"Varje morgon är jag 
tacksam. I en tid av ex-
trem utmaning tackar jag 
livet. Det har blivit mitt 
mantra. Inte bara i goda 
tider, utan särskilt i tider 
av sorg och utmaningar." 

vi gör. Vi måste behålla vår tillit för pro-
cessen och lita på resan och komma 
ihåg att tacka! Martin Luther King sa en 
gång, om jag vet att världen går under 
i morgon, kommer jag fortfarande att 
plantera ett träd i dag. Det gör jag efter-
som jag litar på processen och lever i 
nuet.

Text: PETER BRODENDAL Foto: ANDREA BJÖRSELL

 
Jag vill återställa norra Lamma till ett 
naturskyddat område. I plantskolan i 
Gaia-dalen kommer vi att plantera fler 
träd. Organisationen Able Charity gör 
underbara saker, och det är mycket som 
händer. Det är många vackra saker för 
mig att göra. Så att ta en paus från den 
vardagliga sidan av verksamheten, med 
de utmaningar som vi står inför, och att 
vila ett tag känns bra. Livet går vidare.
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Vad heter fårens barn?
Bääää-bisar

Vad sa utomjordingarna när de kom till 
jorden?”
Hej jordgubbar!

Vad kallas det när två fiskar bråkar?
Fiskespö.

Vad är kossors största hobby?
Muuuusik.

Vilka är det mest synd om i skogen?”
Myrstackarna.

Vet ni vad älgen sa, som gick över älven 
och blev ren?”
Nu var det hjort!

Vad sa getingen när han flög in i väggen 
med rumpan före?”
Oh my gadd!

K N E P & K N Å P

Vad blir ordet?
 
TSOLT    

IBL

AMTE T

ALTMSA

L AGD

Vad har man alltid framför sig?

Vad blir blötare och blötare ju mer du torkar?

Ju mer man fyller mig desto lättare blir jag. Vad är jag?

Vad är det som är smittsamt men som ingen är rädd för?

Vilken gubbe ser man aldrig på sommaren?

Vem kan tala alla språk?

GÅTOR

SVAR:

Vad blir ordet: slott, bil, matte, matsal, glad

Gåtor: framtiden, handduken, ballong, skrattet, snögubben, ekot

Kan du räkna? 1) 8 grader. 2) 5 hundvalpar

1. Emma har varit och åkt skidor på sportlovet. En 
morgon visade termometern + 2 grader. Nästa mor-
gon visade termometern – 6 grader. Hur många gra-
der hade temperaturen sjunkit från den ena morgonen 
till den andra? 
Svar:

2. Emmas hund Ronja har fått valpar. Ronja har fått 
20 nya små hundtassar att hålla reda på. Hur många 
hundvalpar har Ronja fått?
Svar:

Kan du räkna?

Försök att säga dessa meningar flera gånger riktigt fort! 

Sista meningen är RIKTIGT svår! 

• Cecilia cyklade genom centrala Cypern efter cigaretter och citroner. 

• Knut satt vid en knut och knöt en knut. När Knut knutit knuten var knuten knuten. 

• Kvistfritt kvastskaft, kvistfritt kvastskaft, kvistfritt kvastskaft…

TUNGVRICKARE

Polisen stoppar en bilist
– Får vi gå igenom er bil?
– Javisst, men är det inte lättare att gå runt den?
 
Pappa frågar sin dotter
– Ser du bra med dina nya glasögon?
– Visst, mamma!

Yrke
– Vad jobbar du med?
– Jag är gatuförsäljare.
– Så intressant! Vad tar ni för en gata nu för tiden?

Strömavbrott
– Förra veckan när det var strömavbrott satt jag fast i hissen i över tre timmar.
– Det var väl inget. Jag stod fyra timmar i en rulltrappa.

Aram sa till sin pappa: “När jag blir stor ska jag gifta mig med farmor.”
Pappa: “Det kan du väl inte göra? Det är ju min mamma.”
Aram: “Men du gifte ju dig med min mamma!”

ROLIGA HISTORIER

Vad heter Finlands sämsta bärplockare?
Maski Hallonen

Vad heter Norges sämsta skidåkare?
Inge Glid
Vad heter Finlands nästa bästa skidåkare?
Hacki Hälänen

Vad heter Sverige sämsta bilförare?
Åke Vilse

Vad heter Finlands sämsta Boxare?
Ranta Runtiringen

Vad heter Finlands kortaste kvinna?.
Och vad heter hennes långe man?
Sirkka Nittio, Enok Nittio

Vad heter Norges bästa läkare?
Magne Syl

VAD HETER?

Pysseldags
Sammansatt av: Malin Moberg
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Hiking är populärt i Hongkong, 
inte minst efter de senaste 
årets restriktioner då hiking för 

många varit ett sätt att komma ut och 
röra sig lite mer fritt, och för att kanske 
se något nytt. Hongkongs skiftande na-
tur med djungel, berg och stränder gör 
att det finns oändliga möjligheter att 
variera sig och hikingen är lättillgänglig 
då man på många ställen i princip bara 
behöver gå en kort bit från dörren för att 
komma till någon av de många välord-
nade leder som finns att följa. Genom 
hikingen kan man även ta sig till ställen 
och se vyer som man annars inte skulle 
ha möjlighet att nå. 

Att hiking därför är SWEA Hongkongs i 
särklass mest populära aktivitet är inte 
så konstigt. Varje tisdag morgon samlas 
vi för att tillsammans utforska någon av 
alla de leder som finns runt om i Hong-
kong. Vart vi beger oss beror lite på sä-
song och väder, men i början av varje 
termin lägger vi tillsammans en pla-
nering för att kunna få med så många 
olika upplevelser som möjligt. Ofta går 
vi i 3-4 timmar och försöker inkludera 
en lunch, antingen som matsäck under 
vandringen eller på en restaurang som 
avslutning.

SWEAs tisdagshiker är uppskattade av 
många skäl. Inte minst ger det möjlig-
het att upptäcka Hongkongs olika delar 
och fantastiska natur samtidigt som 
man får motion på köpet. Att ge sig ut 
på en vardagsförmiddag har också för-
delen att det är mindre folk ute längs 
lederna och därför ges tillfälle att mer 
ostört njuta av landskapet. Att gå i en 
grupp med andra är också ett bra sätt 

Varje vecka beger sig SWEA ut på en resa i Hongkong. Allt som oftast varar den i flera timmar och 
går över berg och dalar med storslagna vyer. Vissa gånger är den äventyrlig och går i forsar och över 

toppar, ibland är färden lite lugnare och mer i form av en trevlig promenad. 

Text och bild: ANNA ELING 

att få nya bekantskaper, det blir lite som 
speeddating där man har möjlighet 
att avhandla diverse saker med olika 
personer vartefter man går. Att gå flera 
stycken med olika erfarenhet ger också 
möjlighet att utforska nya leder, speci-
ellt sådana som ligger en bit bort från 
stadskärnan och som man annars inte 
så lätt hittat till eller vågat ge sig ut på. 

HIKING I HONGKONG
Att börja hika i Hongkong är lätt. Det 
finns många olika typer av leder varav 
fyra stycken huvudleder (Hongkong 
trail, Wilson trail, MacLehose trail och 
Lantau trail) som på olika sätt sträcker 
sig över mer eller mindre hela Hong-
kongs territorium. Dessa består av olika 
delsträckor av olika karaktär och är bra 
skyltade och ordentligt underhållna. 
Därutöver finns det ett antal olika Fa-
mily walks och Country trails. För den 
som vill men aldrig hikat är det bara att 
snöra på sig skorna och ta sig upp på 
peaken - där börjar den första sträckan 
av Hongkong trail! Den som vill utfors-
ka mer gör rätt i att investera i ett par 
skor med ordentlig sula och bra grepp, 
och en mindre ryggsäck eller löparväst 
med plats för vatten är också bra att ha.  

För den som söker ny inspiration så de-
lar vi här med oss av några av SWEAs 
favorithiker:

FAVORITEN - MACLEHOSE 2 MED BAD 
OCH LUNCH VID TAI LONG WAN
Nummer ett på många Sweors topplista 
över Hongkongs bästa hike är “MacLe-
hose 2 till Tai Long Wan”. Det här är en 
hike som det tar en liten stund att ta sig 
till, men som verkligen är mödan värd. 

Man kan välja att gå hela MacLehose 2 
en tur på totalt ca 4-5 timmar, men det 
går även att korta ner hiken och ta taxi 
direkt till Sai Wan Pavillion. Om man 
går den kortare turen så tar den första 
delen fram till Tai Long Wan runt 1-1,5 
timmar. Det är en relativt enkel hike 
som börjar nedför fram till dess att man 
kommer fram till havet, därefter följer 
man kustremsan både upp och ned 
fram till stranden. Utsikten är fantastisk 
med turkosblått hav och gröna berg. På 
helgerna kan det vara rätt mycket folk, 
men går man här en vardag så kan man 
få känslan av att vara strandsatt på en 
söderhavsö. 

Tai Long Wan har några  av Hongkongs 
vackraste stränder och här är det värt 
att göra ett längre stopp för både bad 
och lunch på någon av strandrestau-
rangerna i Ham Tin. Vill man dröja sig 
kvar finns det även möjlighet att hyra 
tält och sova kvar på stranden. Från Tai 
Long Wan återstår ca 1,5 timmes vand-
ring, mestadels uppför, till slutet av 
MacLehose 2 varifrån man kan ta buss 
eller taxi till Sai Kung. Är man alltför 
trött i benen kan man ofta ta en båt från 
Ham Tin istället.

ÄVENTYRSHIKEN - MADAI STREAM 
HIKE FRÅN TAI SHUI HANG TILL MA ON 
SHAN COUNTRY PARK
Det här är en streamhike som lämpar 
sig för den som har viss hikingvana och 
inte är rädd för att klättra på stenar eller 
att gå (eller simma!) i vatten. Hiken star-
tar vid Tai Shui Hangs MTR och rätt så 
snart hoppar man ned i Madai stream 
och följer den uppåt. En stor del av hi-
ken går man i vattnet och på vissa ställ-
en behöver man klättra ned och uppför 
stenar i olika storlek. Det finns flera oli-
ka “rock pools” där man kan bada, och 
ca två tredjedelar upp så kommer man 
till Hero Cliff, ett vattenfall man kan 
simma in i. Hiken slutar nära grillplat-
sen i Ma On Shan Country Park, vari-
från man antingen kan ta en minibuss 
eller gå ned till Ma On Shan MTR. 

Skor med bra grepp och långa tights/
byxor är bra att ha, men ingen klätterut-
rustning behövs. Hiken lämpar sig inte 
för mindre barn, dels för att det bitvis 
är lite strömt, på vissa partier brant och 
för att man helt enkelt behöver en viss 
längd för att ta sig upp på vissa ställen. 
Innan man går bör man kolla vädret, hi-
ken är inte lämplig att göra vid höga vat-
tenflöden eller när det regnat mycket. 

HIKE MED LUNCH A.K.A. SWEAS “NY-
BÖRJARTEST” - WILSON 2
Wilson 2 är en medelsvår hike som bör-
jar uppe vid Parkview och slutar nere 
vid Quarry Bay där det finns flera oli-
ka lunchalternativ för alla smaker. Den 
tar ca två timmar att gå och bjuder på 
smakprov av det bästa vad gäller hiking 
i Hongkong, vackra vyer över både 
Victoria Harbour och Tai Tam Country 

TIPS TILL DEN SOM VILL VETA MER

Uppslagsverket...

“The serious hiker’s guide to Hong Kong” av Pete 
Spurrier. En samlingsvolym som täcker Hongkongs 
alla fyra huvudleder med ett smidigt litet häfte per 
trail. Alla delsträckor finns beskrivna med kartor, 
estimerad tidsåtgång och svårighetsgrad. Likaså 
kan man läsa om hur man smidigast tar sig till 
respektive sträcka och vad man ska titta på längs 
vägen. 

Websidor och bloggar vi ofta använder 
som inspiration:

bigfourhk.com - En hemsida som två tidigare Hong-
kongsweor skapat där det finns matnyttig informa-
tion om de fyra huvudlederna i Hongkong. Via sidan 
kan man även köpa hiking-relaterade produkter 
som minne av sina äventyr i Hongkong.

Det finns flera olika hemsidor och bloggar där man 
kan läsa matnyttig information om olika leder, 
några som vi ofta använt är:

• alltrails.com (finns även som app)

• journeyera.com 

• droneandslr.com

• droneandphone.com

• walkonhill.com

Appar

• Det finns flera olika kartappar som kan vara 
bra att ladda ned eftersom Google Maps inte 
alltid fungerar eller är tillräckligt detaljerad 
när man kommer en bit utanför stadskärnan. 
Exempel på kartappar vi gillar är Hiking Trail 
HK och Guru maps.

• Relive är en app genom vilken man kan skapa 
små filmer utifrån bilder man tagit längs fär-
den. Roligt sätt att minnas sina bästa hiker.

• Garmin connect/Strava/Runkeeper etc - det 
man inte trackat har aldrig hänt, eller hur? 

Bra att ha i packningen

• Vatten i mängder - går oftast åt mer än man 
tror.

• Salttabletter - både innan/under/efter vid 
behov

• Kaffe och några extra muggar - imponerar på 
den mest rutinerade hikingkompisen!

• Snacks, t.ex. torkad frukt, edamamebönor och 
kanelbullar - ger ny energi till trötta ben

• Första hjälpen-kit 

• En torr tröja att byta om till efter hikingen, spe-
ciellt om du ska åka (kall) MTR hem.

• Solkräm, myggmedel och något att ha på 
huvudet.

Tisdagshiking med SWEA - Det är vägen som är mödan värd!

Park. Vissa delar är öppna med milsvid 
utsikt medan andra går i tät grönska 
och man passerar både bäckar, ett litet 
tempel och historiska kvarlämningar 
som ett fältkök från WWII. 

Vad menar vi då med nybörjartest? Wil-
son 2 är ett bra val om man vill introdu-
cera hiking för någon eftersom den just 
bjuder på det mesta. Men det kan vara 
bra att komma ihåg att den börjar med 
rätt mycket uppför i oskyddad terräng 
vilket gör att den i 35-gradig värme, hög 
luftfuktighet och stekande augustisol 
kan knäcka den mest vältränade om 
man inte har hunnit acklimatisera sig 
- något mer än en nyanländ SWEA fått 
erfara då Wilson 2 har varit en återkom-
mande uppstartshike. Vi vill dock po-
ängtera att de allra flesta glatt återkom-
mit vid ett senare hikingtillfälle! Under 
den svalare tiden av året är dock Wilson 
2 en utmärkt familjehike.

EN TREVLIG LÅNGPROMENAD - TUNG 
CHUNG TILL TAI O
En bra hike behöver inte vara jobbig 
utan ibland är det lika trevligt att gå en 
långpromenad. Vill man komma ut en 
bit från de centrala delarna av Hong-
kong och njuta vyer av både berg och 
hav kan Tung O Ancient trail vara ett 
alternativ. Här är det bara att gå ut från 
Tung Chung MTR, leta sig ut från de 
urbana delarna och följa Lantaus norra 
kustlinje mot Tai O. En del av vägen går 
man parallellt med bron över till Macao 
med Lantaus berg som fond åt andra 
hållet. 

En stor del av sträckan går på asfalterad 
gångväg och är relativt platt. Mot slutet 
är det någon längre uppförsbacke och 
vägen byts ut mot stig, men leden är att 
anse som lätt och passar de flesta. Den 
mer vältränade avverkar sträckan på 
under tre timmar, barnfamiljen kanske 
får räkna med en timme till. I byarna 
man passerar finns möjlighet att köpa 
förfriskningar i form av dricka, frukt och 
glass. Det finns även en mindre serve-
ring längs vägen. Trailen slutar i Tai O 
som i sig är värd ett besök. Från Tai O 
kan man antingen åka båt tillbaka till 
Tung Chung eller buss/taxi till Mui Wo 
eller Tung Chung.
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SWEA HONG KONG

SWEA är en global ideell förening och ett nät-
verk för svensktalande kvinnor som är eller har 
varit bosatta utomlands. Total har SWEA över 
6000 kvinnor som medlemmar i ett 70-tal lo-
kala avdelningar i ett 30-tal länder på fem kon-
tinenter.

Genom att samla Sweor kring vårt gemensam-
ma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv 
blir SWEA både en möjlighet till ett lokalt nät-
verk och ett skyddsnät med länkar över hela 
världen. Inte minst ger SWEA stöd vid utflytt-
ning och flytt mellan länder, samt välkomnar 
och stöttar vid återkomsten till Sverige.

SWEA i Hongkong har i dagsläget runt 35 med-
lemmar - alla unga till sinnet även om det är 
ett stort spann vad gäller fysisk ålder. Likaså 
varierar våra medlemmars bakgrund, några 
bor utomlands för första gången, andra har 
bott i Hongkong i många år, många har barn 
men några lever singelliv, en del jobbar jätte-
mycket, andra lite mindre eller inte alls. Denna 
smältdegel av människor är vi många sweor 
som uppskattar! 

Fokus ligger på det sociala där vi regelbundet 
träffas för fika, luncher och olika evangemang. 
Den mest populära aktiviteten är våra tisdags-
hajker där vi tillsammans utforskar Hongkongs 
fantastiska natur. Under hösten arrangerades 
en staycation/hikingresa till Gold Coast som 
var mycket uppskattad. Föreläsningar, utflykter 
och stadsvandringar är aktiviteter som vi hopp-
as kunna genomföra så snart restriktionerna 
tillåter, liksom middag och AW. 

Genom SWEA international ges även alla Sweor 
tillgång till olika globala och regionala semina-
rier, föreläsningar och kurser online. SWEA 
(både globalt och via lokala avdelningar) do-
nerar också till projekt med svensk anknytning 
samt till utbildning genom stipendier för totalt 
cirka 2 miljoner kronor per år. SWEA Hongkong 
donerar årligen en summa till Bulletinen. 

Är du nyfiken på SWEA och vill veta mer. Eller 
bli medlem. Anmäl dig på vår hemsida www.
hongkong.swea.org eller skicka ett mail till 
sweahongkong@gmail.com. Mer info om 
SWEA hittar du även på vårt Instagramkonto 

@sweahongkong.  

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

LÅNGHIKE MED MÅNGA TOPPAR - 8 
IMMORTALS (PAT SIN LENG)/WILSON 9
En av Hongkongs vackraste hiker som 
går genom New Territories norra delar. 
Man kan med fördel skippa första biten 
av Wilson 9 då det är mer logiskt att göra 
den biten som avslut på Wilson 8, och 
starta hiken vid Hok Tau Reservoir som 
nås med taxi eller minibuss från Fan-
ling, och slutar vid Tai Mei Tuk varifrån 
det går bussar och taxi till Tai Po. Hi-
ken tar 4-5 timmar och bitvis, speciellt 
i början, går det en hel del uppför. Den 
senare delen av hiken har fått sitt namn 
just för att man tar sig över åtta toppar 
på vägen. Men, hiken är värd både den 
långa vägen dit så väl som alla uppförs-
backar eftersom utsikten som bjuds är 
helt fantastisk. Väl framme i Tai Mei Tuk 
finns flera restauranger för den som 
behöver fylla på energinivåerna innan 
hemfärd. 

TVÅ KLASSIKER PÅ LANTAU - SUNSET 
PEAK OCH LANTAU PEAK (LANTAU 2 
OCH 3)
Lantau respektive Sunset Peak är Hong-
kongs andra respektive tredje högsta 
topp, endast Tai Mo Shan är högre. Från 
båda topparna får man en vidunderlig 
utsikt som är väl värd vägen upp. Det är 
möjligt för den vältränade att ta båda 
topparna på en och samma hike, men 
en topp i taget räcker rätt bra för de allra 
flesta. 

Följer man riktningen på Lantau trail 
börjar man i Mui Wo för att ta sig upp 
för Sunset Peak. Den första delen av 
Lantau trail går dock längs en trafikerad 
väg varför man med fördel kan ta buss 
eller taxi till Nam Shan bbq area och 
starta toppbestigningen där. Går man 
uppför i denna riktning blir stigningen 
längre men inte så brant som den blir 
om man går bakvägen. Själva leden 

går en liten bit nedanför toppen, det är 
dock värt att ta en avstickare dit, men ta 
gärna med en stav då det är mycket rull-
grus runt toppen. Lantau 2 slutar nere 
vid Pak Kung Au, varifrån man kan ta 
buss till Tung Chung eller Mui Wo, al-
ternativt fortsätta uppför Lantau Peak. 

Lantau Peak kan också bestigas från fle-
ra håll. Antingen följer man Lantau trail 
3 och startar vid Pak Kung Au, precis 
som för Sunset Peak så blir uppförsvä-
gen lite längre men inte fullt så brant. 
Eller så startar man vid Big Buddha 
och få då gå uppför rätt många trapp-
steg innan man når sitt mål. Den riktigt 
äventyrlige kan välja West Dog’s Teeth 
upp till Lantau Peak. Den är klassad 
som en av Hongkongs tuffare leder och 
kräver att man bitvis tar hjälp av både 
händer och fötter för att ta sig upp. 
SWEA planerar att gå West Dog’s Teeth 
någon gång i vår och lovar att återkom-
ma med en recension då. Lantau trail 3 
slutar som sagt vid Big Buddha varifrån 
man kan unna sig en tur med linbanan 
ned, men det finns även möjlighet att ta 
buss eller taxi.

Intresserad av att gå på hike med SWEA?

Alla svensktalande kvinnor (oavsett nationalitet) är välkomna att bli medlem i 
SWEA. Om du är intresserad och vill veta mer finns det mer information på 

https://hongkong.swea.org. 

Business Sweden, Sveriges export- och 
investeringsråd, har ett statligt uppdrag att 
hjälpa svenska företag öka sin globala försälj-
ning och internationella företag att investera 
och expandera i Sverige. Vi erbjuder vi strate-
gisk rådgivning och handfast support på fler 
än 40 av världens mest expansiva marknader, i 
tätt samarbete med svenska ambassader, kon-
sulat, handelskamrar samt lokala nätverk i syf-
tet 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, Busi-
ness-to-Government och back-office tjänster 
såsom bolagsetablering, lönehantering, kon-
torsplats och bokföring.

Vi driver även tillsammans med våra nordiska 
kollegor Nordic Innovation House i Hong-
kong – ett globalt initiativ för att stötta de 
mest innovativa nordiska bolagen att växa 
på nya marknader genom att erbjuda starkt 
nätverk i det lokala ekosystemet och olika 
accelerationsprogram.

Kontakta Linda Bradley, 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!

linda.bradley@business-sweden.se

Många svenska fashion- och 
livsstilsföretag har under 
senaste åren upplevt utma-

ning att sälja och växa på sin lokala 
marknad och i Europa har många åter-
försäljare och butiker tvingats begränsa 
sina inköp. Företagen har istället inves-
terat i sin egen online-butik och där-
med nått ut internationellt. Samtidigt 
har de asiatiska marknaderna visat ökat 
intresse för svenska fashion- och livs-
stilsprodukter och det är tydligt att det 
finns en marknad österut som är intres-
sant för tillväxt.

Till följd av generellt ökat intresse i 
Asien för skandinavisk fashion och 

NYTT ÅR MED NYA MÖJLIGHETER – FASHION OCH 
LIVSSTIL I ASIEN MED SVENSKT URSPRUNG

OM GO-TO-CHINA & EAST ASIA FASHION LIFE-
STYLE ACCELERATOR PROGRAM 2022

Deltagande företag under förra året (2021) var Vagabond Shoes, Byborn, Little Liffner, Eduards 
Accessories, Caliss, Prtect, Lexington och Yaytrade.

Vi kommer under våren att lansera en ny omgång av acceleratorprogrammet och erbjuda max 8 före-
tag att delta under en period om tre månader (april-juni). Företag anmäler sitt intresse och delger sin 
preliminära plan för att växa sin affär i Asien, företag som redan säljer i utvalda asiatiska marknader 
och önskar växa är också välkomna. Programmet är till del finansierat av svenska staten för att stödja 
små- och medelstora företag. 

För mer information och frågor kontakta gärna Stacey Sit, Program Manager, stacey.sit@business-
sweden.se eller Linda Bradley, kontorsansvarig, linda.bradley@business-sweden.se

livsstil lanserade Business Swedens 
kontor i Hong Kong under förra året 
ett acceleratorprogram för svenska 
fashion- och livsstilsföretag som har 
som mål att expandera till östra Asien. 
Programmet syftar till att förbereda 
företagen för en expansion till regionen 
genom att erbjuda insikter i försälj-
ning, marknadsföring, kommunikation 
till asiatiska kunder och lärdomar från 
andra varumärken som redan är på 
plats i marknaden.  Genom program-
met har företagen kunnat utveckla 
sin Asien-expansionsplan till viktiga 
fashion-hubbar såsom Hong Kong, 
Shanghai, Tokyo och Seoul.

Läs mer om marknaderna i artikel publicerad 2021:

The BIG fashion opportunity in APAC – how to 
build your presence 

www.business-sweden.com/insights/articles/the-
big-fashion-opportunity-in-apac--how-to-build-your-

presence Foto: Tmall Global
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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

Tur att vi är flexibla!

På grund av rådande restriktioner 
och regler kunde vi inte ha vår 
traditionella julavslutning med 

luciatåg och fika på skolan ihop med 
syskon, föräldrar och aunties. Utan det 
blev en lite annorlunda avslutning i 
respektive klassrum med jultema och 
liten julklapp till alla elever istället. 
Julstämningen fick vi även i S:t John`s 
Cathedral där merparten av våra elever 
deltog i luciatåget. Det blev succé även i 
år! Ett mycket fint luciafirande, som i år 
fick ske i två omgångar för att alla som 
ville skulle få möjlighet att se och njuta 
av luciasångerna framförda av barn-
och vuxenkören.  Ett stort TACK till alla 
inblandade!

Vår verksamhet växer, underbart! Vi har 
9st nya familjer sedan starten i augusti. 
Detta är jättekul, inte minst med tanke 

Varje sak har sin tid och efter Chinese New 
Year kliver jag av min roll som huvudlärare i 
svenska skolan. Jag är stolt över allt som jag 
och verksamheten åstadkommit under åren. Jag 
är stolt och tacksam över alla elever och för-
äldrar som jag mött och samarbetat med. Nu 
lämnar jag med varm hand över huvudlärarans-
varet till Johanna Loo som efter sin mammale-
dighet är tillbaka hos oss. Johanna är i grunden 
utbildad språklärare och har jobbat både på 
högstadiet och på gymnasiet. Hon och mina öv-
riga kära kollegor kommer att, tillsammans med 
elever och föräldrar, driva verksamheten vida-
re. En viktig verksamhet som fyller sitt syfte 
att underhålla kunskaperna i svenska språket och 
den svenska kulturen.
  TACK ALLA!

Vänliga hälsningar
Malin Moberg

Vi är i stort behov av lärare och assistenter framöver för att vi ska kunna tillgo-
dose verksamhetens behov och driva den vidare. Har du pedagogiskt intresse 
eller erfarenhet? Hör då av dig till oss. Det finns tydliga riktlinjer att följa och 
även färdiga lektionsplaneringar om så önskas. Du når oss lättast via hemsi-
dan:

https://www.svenskaskolan.hk/

HJÄLP!

Gabriella har alltid varit intres-
serad av andra kulturer och att 
resa. Hon har arbetat som guide 

i Paris, plockat persikor i Australien och 
gått skådespelarskola i New York. Stör-
re delen av hennes yrkesverksamma liv 
har hon arbetet med kommunikation, 
främjande och diplomati på utrikesde-
partementet och olika ambassader runt 
om i världen. I USA tog hon svenska 
ambassaden on the road i en blå-gul 
buss, i London arrangerade hon en stor 
utomhusfestival med bland annat Ben-
ny Andersson och när hon arbetade i 
Peking var hon med och lanserade Go-
thia Cup China.  Gabriella bor i Hong-
kong sedan i februari 2021, hon är gift 
och har tre vuxna barn. 

VARFÖR SKA MAN VARA MEDLEM I 
SWEDCHAM HONGKONG?
Vi står inför stora förändringar både i 
Hongkong och övriga världen bland 
annat som en konsekvens av pande-
min. För att möta utmaningarna måste 
vi  kraftsamla. SwedCham är en nod för 
samverkan och påverkan inom områ-
den som är relevanta för våra medlem-
mar. Som medlem har man tillgång till 
ett nätverk med över 200 medlemsföre-
tag inom ett brett spektrum av sektorer 
och branscher. 

Känner du någon som kan ha nytta av SwedCham? För varje ny medlem som du 
rekryterar innan 31 mars får du en biljett till årets kräftskiva. 

Läs mer om kampanjen på vår hemsida!

REKRYTERA MEDLEMMAR - BLI BELÖNAD

FÖRE 31 MARS

Ny General Manager för
Handelskammaren

VILKA AKTIVITER PLANERAS I VÅR?
SwedCham fortsätter att arrangera 
Experience Sharing luncher,  som er-
bjuder en möjlighet att diskutera det 
aktuella läget och vilka implikationer 
det har för våra medlemsföretag. Vi 
introducerar ett nytt format Let’s meet 
med branschspecifika rundabordssam-
tal. Dessutom återlanseras Walk & Talk 
som är ett enkelt sätt att mötas i mindre 
format. The Academy är under utveck-
ling. Självklart kommer flera Seasonal 
Socials att arrangeras under våren så 
håll utkik efter bland annat vår valborg-
sjunk och midsommarfirande. 

Tillsammans med de övriga medlem-
marna i Team Sweden (generalkonsu-
latet och Business Sweden) påbörjas 
snart arbetet med årets Business Clima-
te Survey -  mer relevant än någonsin. 
Swedchams hållbarhetsgrupp håller på 
att ta fram ett white paper. Dessutom 
planeras flera samarbetsprojekt med 
andra aktörer i Hong Kong och övriga 
Asien.

Den 1 januari tillträdde Gabriella 
Augustsson som General Manager för 
Svenska Handelskammaren (Swed-
Cham) i Hongkong. Gabriella har 
bott utomlands i 23 år och känner sig 
hemma överallt men hennes hjärta 
klappar lite extra för Gotland.

på att allt fler svenskar lämnar Hong-
kong. Vi passar på att hälsa våra nya 
medlemmar lite extra välkomna.

Uppstarten för vårterminen skedde 
torsdag 7 januari på Bradbury School. 
Det var härligt att ses igen och starta 
upp terminen tillsammans. Tyvärr änd-
rades förutsättningarna snabbt då sko-
lorna åter stängts. Vi håller tummarna 
hårt för att vi är tillbaka i lokalerna igen 
efter CNY... För att ta det säkra före det 
osäkra och för att underlätta en even-
tuell långdragen onlineundervisning 
fick barnen med sig sitt material hem. 
Eleverna har även delats in i 5st mindre 
grupper för att onlinelektionerna ska bli 
så bra och givande som möjligt.
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Blickfånget är samlat och skrivet av Malin Moberg

• Bli underhållen av the Symphony of Lights, världens 
största permanenta ljus-och ljudshow.

Grönt är skönt och lite renare
Det är viktigt med ren luft. Här i Hongkong 
rekommenderas att ha luftrenare i hemmet 
men du kan gärna komplettera ditt hem med 
lite gröna växter för att få renare luft. NASA 
har tagit fram en lista över vilka som sägs 
vara mest effektiva på att rengöra luften från 
föroreningar. Bamboo Palm, Flamingo Lily 
och Spider Plant är några av de växter de 
rekommenderar.

Doftspridare
Doftspridare har 
varit populära länge. 
Dessa sägs vara bra 
för din hälsa och bl a 
ha positiva effekter 
på astma-sömn- och 
stressbesvär.

Populära Netflixserier enligt Filmtopp.se

• Ozark (säsong 4A) – Netflix populära serie återvänder med 
den första halvan av sin nya säsong, som förväntas bli den sista. 
Premiär 21 januari.

• The Journalist – Japansk dramathriller om politiska skandaler. 
Adaptation av filmen med samma namn från 2019. Premiär 14 
januari.

• Archive 81 – Sci-Fi-rysare om en arkivist som undersöker en 
farlig kult. Premiär 14 januari.

• In From the Cold – Ny actionthriller om en ensamstående 
mamma och före detta rysk spion som konfronteras av FBI. 
Premiär 28 januari.

• The Orbital Children – Anime som utspelar sig år 2045, då 
rymdresor har blivit möjliga för alla. Premiär 28 januari.

Populära Netflixfilmer

• Riverdance: The Animated Adventure (14 januari)  – 
Animerad familjefilm

• The Royal Treatment (20 januari)– Romantisk komedi

• Home Team (28 januari) – Familjekomedi med Kevin James.

• Love Like the Falling Petals (24 mars)– Japansk romantisk 
film

Glöm inte fettisdagen 1 mars!
Baka själv eller köp på Sverigeshoppen. 
Anledningen till firandet av fettisdagen 
kommer från den kristna högtiden fastlagen 
då man inför 40 dagars fasta innan påsk åt 
upp sig ordentligt. Under fastan skulle man 
leva spartanskt, inte äta kött eller frossa på 
något annat sätt, så det gällde att festa till det 
ordentligt på fettisdagen.

• Gå Golden Mile, ta en promenad nerför Nathan 
Road, Kowloons huvudgata, även känd som the 
Golden Mile.

• Besök ett tempel, t ex The Tian Tan Buddha och Po 
Lin Monastery på Lantau Island.

• Upptäck the Central and Western Heritage Trail, 
vilka går genom Hongkongs tidigaste distrikt.

• Gör en hike, t ex Dragon's Back, Sai Kung Beaches

• Fönstershoppa i Landmark

• Ta en spårvagnstur, (nästan gratis). Hongkongs 
spårvagnar har gått sedan 1904.

• Ta en sväng i Victoria Park.

Gratissaker att göra i Hongkong

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 

SWEDISH WINTER 2021

Vi välkomnar en ny praktikant till generalkonsulatet

KIM EKDAHL DU RIETZ

Mitt namn är Kim Ekdahl Du Rietz 
och att få göra praktik här på gene-
ralkonsulatet är en fantastiskt spän-
nande möjlighet som jag är oerhört 
glad och stolt över. Efter många år 
som handbollsspelare på hög nivå så 
kom jag hösten 2020 till Hongkong 
för att studera globala studier. Här på 
generalkonsulatet ser jag fram emot 
att kunna samla relevant praktisk er-
farenhet, och som språkälskare är jag 
också mycket glad över att kunna öva 
min kantonesiska med mina kollegor 
på konsulatet. Att gå ner med min bas-
ketboll till kvartersplanen eller att sitta 
vid ett bord i ett lokalt kvarter för att 
äta middag runt midnatt är bara några 
av de saker jag gillar med livet här!

Tack till alla som kom till Tai Kwun och 
firade Swedish Winter med oss den 26-
27 november förra året! 
Vi ses igen till Midsommar!

Nya regler som påverkar er med samordningsnummer 

I och med att Folkbokföringslagen ändrades i juni 2021 så har nya regler införts 
för samordningsnummer. Enligt det nya regelverket vilandeförklaras nu sam-
ordningsnummer per automatik efter fem år om inte en anmälan om förnyel-
se inkommit till Skatteverket. Detta kan förlänga handläggningstiden vid bl.a. 
passansökan. Vi rekommenderar därför att ni som har samordningsnummer 
vänder er till Skatteverket för att ta reda på om ert samordningsnummer vilan-
deförklarats, eftersom detta i så fall medför krav på ytterligare dokumentation i 
samband med ansökan om nytt pass. Läs mer på Skatteverkets hemsida:

www.skatteverket.se

Håll koll på covid-läget

I Hongkong har de första fallen av covid-19-varianten Omi-
cron rapporterats, vilket lett till återinförandet av vissa soci-
ala restriktioner. Dessa restriktioner har stor inverkan inte 
bara på livet här Hongkong, utan påverkar även inrese- och 
karantänsbestämmelser. Tänk på att hålla er uppdaterade 
om gällande åtgärder, då de kan ändras på mycket kort var-
sel! Ni finner den senaste informationen på:

coronavirus.gov.hk



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


