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Låt ungarna använda paddan
– på rätt sätt!
Oberoende vägledning genom Konsumentverket

(VĀLKOMMEN)
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Cathrins

sämsta köp
till barnen

’’Kärlek är
viktigare än
detaljkoll’’
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HALLÅ FÖRÄLDER

Till mina barn och alla andra blivande och
nyblivna föräldrar där ute, vill jag skicka med
ett litet ord på vägen.
Det ordnar sig. Du behöver inte vara så noga
med varenda detalj i föräldraskapet. Var noga
med att ge ditt barn kärlek och omsorg. Om
barnet blir sett och bekräftat utifrån vem han
eller hon är så kommer det att bli bra.
HA LLÅ K ONS UME NT – GRA F IS K MA NUA L

Du når oss på tel 0771-525 525
eller på hallakonsument.se
På sidan 35 kan du läsa
mer om Hallå konsument.

Cathrin Lundqvist
ansvarig för Hallå konsument

2 … och dyr
blev stulen
En dyr, fin, mycket bra
cykel som stals redan
andra sommaren.
3 Kvantitet
före kvalitet
Alldeles för mycket
kläder – trots många
begagnatköp.

4 Fel fot
Två högerpjäxor – det
uppdagades när vi var
i fjällen, så vi fick köpa
nya på plats.
5 Snabb
 ärdeminskning
v
En splitterny moped
som användes ett år
– andrahandsvärdet
hade sjunkit rejält när vi
skulle sälja den.

FOTO ALAMY

När man får barn förändras livet. Jag minns
det själv, hur jag plötsligt var förälder och
skulle ta viktiga beslut åt någon annan – åt
vårt livs levande, alldeles egna barn.
Jag var besatt av att vår dotter skulle växa
upp i en giftfri miljö. Vi använde tygblöjor och
kokade egna kornblandningar i stället för att
köpa färdig välling i affären.
Nu har jag tre bonusbarnbarn och kan
konstatera att föräldraskapet på många sätt
blivit ännu mer utmanande sedan mina barn
var små. Marknaden för barnprodukter har
exploderat. Föräldrar måste fatta hundra
tals beslut varje dag och många av dem rör
konsumtion. På min tid fanns knappt video
– dagens föräldrar måste först ta fram en
skärmpolicy för familjen och sedan ägna tim
mar åt att leta efter rätt pedagogiska appar. På
vissa sätt har det blivit enklare också, många
av produkterna som finns i dag är bättre än för
25 år sedan.
Men jag tycker ändå att det är klokt att ta ett
steg tillbaka ibland och fundera på om barnet
verkligen blir lyckligare av att få den där dyra

roboten eller coola jackan? Föräldraskapet är
ju inte främst en materialsport.
Det här magasinet har vi gjort för att berätta
om den nya upplysningstjänsten Hallå kon
sument. Där kan du få vägledning före och
efter ett köp och få svar på frågor om hållbar
konsumtion. Vi har samlat viktig och använd
bar information från Konsumentverket,
andra myndigheter, konsumentbyråer och
kommunernas konsumentverksamhet. Tänk
om jag hade kunnat få hjälp av en sådan tjänst
när jag var ung och nybliven mamma! Både
inför viktiga köp som bilbarnstol och bostads
affärer, men också kring snåriga avtal eller
att leva giftfritt. Som konsument behöver du
aldrig stå utan hjälp.

1 Cool men kass …
Fräna cyklar som
hade för dålig
kvalitet. De
höll i prin
cip bara en
säsong.

(INNEHǺLL)
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4 Världens föräldrar
Vad pratas det om på lek
platserna i Shanghai? Hur
lätt är det att hitta bra lek
saker i Kigali? Föräldrar på
fyra kontinenter svarar.

10	Personligt möte
med tv-pappan
Han är alla barns Bolibompafavvo. Vi mötte trebarns
pappan Farzad Farzaneh för
ett samtal om skärmfria
dagar, sopsortering och oro.

4
16 Giftfritt barnrum
Kemikalier, en del skadliga,
finns överallt. Här är grejerna
du kanske bör rensa bort ur
barnrummet.

18 Barnekonomi
Föräldraledigheten kan leda
till en ekonomisk obalans
mellan dig och din partner.
Så jämnar ni ut skillnaden.

30 Föräldraångest

Att fynda barngrejerna på
Blocket kan skona plånboken
och miljön. Men det finns
mycket att tänka på när du
handlar begagnat.

Hämta, lämna, mata, akti
vera, stimulera – och hänga
med i statusjakten på sociala
medier. Många föräldrar kän
ner press och oro. Psykolo
gerna tipsar om hur du slip
per dina nojjor.

28 Älskade padda
Barnen älskar den – föräldrar
oroas över stillasittande och
strålning. Är paddan säker
som leksak?

34 Krönika
Åsa Sandell levde som
proffsboxare och skribent i
New York. Tills hon en dag
vaknade upp, 40 år gammal,
och ville bli mamma. Fem år
senare fick hon en dotter.
FOTO AL AM
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(UTBLICK)

Världens föräldrar

Hur är det att ha småbarn i Shanghai, Kalifornien, Lima och
Kigali? Vad oroar de sig för? Hallå förälder gör en spaning jorden runt.

Azalea Mitch

med sonen Sam, 4 år,
och maken Bill.

ILLUSTRATION COLOURBOX, ALAMY, PRIVATA BILDER

Vad är det bästa med att vara
förälder?
– Det är att följa Sammys ut
veckling. Vi har blivit helt för
bluffade över hur snabbt han
lär sig saker, hur hans kreati
vitet blomstrar och hur hans
personlighet börjar ta form. Det
är en otrolig process att få vara
med om.
Hur gillar ni att tillbringa tid tillsammans?
– När vi är tillsammans fokuserar
vi på äventyr. På helgerna åker vi till
akvarium, går på hike, besöker djur
parken… Vi gillar att låta vår son få ta
del av nya saker – speciellt naturen.
Kan ni enkelt hitta allt ni behöver
som föräldrar?
– Ja, Kalifornien är en fantastisk
plats att ha barn på, utbudet är stort.
Vad gäller shopping så försöker vi
stötta våra små, lokala handlare men
måste erkänna att vi handlar rätt
mycket online av bekvämlighetsskäl.
Vilka ämnen pratar ni mest om, som
föräldrar?
– Vi pratar mycket om barnens
emotionella intelligens. Alltså hur vi
stöttar deras emotionella utveckling
i en riktning så att de lär sig själv
kontroll. Vi försöker alltid ge Sammy
valmöjligheter och sedan hjälpa
honom att bestämma vilket val han
ska göra, för att lära honom att han
får bestämma saker men att det finns
begränsningar och att det får konse
kvenser.

4
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USA, Kalifornien

”Det är viktigt
för mig att min
son får vara ute
och leka ’live’
med andra
barn.”

PERU, Lima

Inés Collantes

med sonen Santiago, 6 år.

Vad är det bästa med att vara förälder?
– Det är att ha en så rolig och kärleksfull
liten person omkring mig, en som aldrig slutar
att utmana och överraska mig.
Hur tillbringar ni tid tillsammans?
– Det är viktigt för mig att min son får vara
utomhus och leka ”live” med andra barn,

precis som jag
gjorde när jag
växte upp. Så
varje helg åker vi
till en park där
han får spela fot
boll – min sons
favoritsport – och
där vi träffar gamla
och nya kompisar.

Wallace Yang

med sonen Cheng’en Yang, 3 år,
och frun Yunhui Tu.
Vad pratar föräldrar i Shanghai mest om?
– Efter den stora bebismatskandalen 2008
pratar föräldrar väldigt mycket om livsmedels
säkerhet. De flesta föräldrar som har råd köper
hellre importerad mat än inhemsk. Vi pratar
också mycket om utbildning, är traditionell
kinesisk eller den lite friare västerländska bäst
för barnen? Och om luftföroreningar såklart.

Vad gillar du och din familj att göra
tillsammans?
– Vi har tyvärr inte så mycket tid tillsam
mans på vardagarna eftersom både jag och
Cheng’ens mamma jobbar. Men vi brukar ta en
timme efter jobbet och promenera runt i kvar
teren med Cheng’en. Sedan läser vi en timme
innan han somnar. På helgerna åker vi gärna till
en park eller vart som helst där Cheng’en kan
springa runt i en mer naturlig miljö.
Vad är det bästa med att vara förälder?
– Det bästa är att jag får en chans att åter
uppleva min egen uppväxt, och hitta tillbaka till
allt det där goda och snälla som barn har men
som är lätt att glömma bort längs vägen.

Rutaysire Jean Claude

KINA, Shanghai

RWANDA, Kigali

har sonen Liori, 5 månader.

Hur tillbringar du tid med din son?
– På helgerna är jag ledig från jobbet och allt
jag vill göra då är att hålla om honom och mata
honom. Ingen annan kan stjäla min uppmärksam
het, jag vill bara vara med min son. Jag förlorade
min mamma och mina systrar i folkmordet 1994
så min son är väldigt viktig för mig. Jag ser min
familj i honom, de lever vidare genom honom.
Vad är det bästa med att vara förälder?
– Det är att se honom le mot mig när jag kom
mer hem från jobbet. Och att prata med honom.
Även om han är liten tycker jag att han tittar
nyfiket på mig och pratar tillbaka.
Är det lätt att hitta allt du behöver till din son?
– Nej, det är inte så lätt. Jag måste åka in till
storköpet i city för att köpa blöjor, tvål med mera.
Det är väldigt dyrt, men det är det enda stället
där jag litar på att kvaliteten
är så bra som de lovar.

Är det lätt att hitta allt du behöver till din son?
– Det går, men det beror på ens budget. Att hitta
exempelvis barnmöbler eller sportgrejer av god
kvalitet till ett hyfsat pris är svårt. Och att hitta bra,
pedagogiska leksaker är också ganska lurigt. Det vi
pratar mest om är utbildning och vilken skola man
ska välja till sitt barn – de offentliga skolorna håller
tyvärr inte en acceptabel nivå, så privatskolor känns
som det enda alternativet, men de blir dyrare och
dyrare hela tiden.

HALLÅ FÖRÄLDER
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Så stoppar du matsvinnet
Ingela Dahlin är toxikolog på Livsmedelsver
ket och jobbar för att motverka matsvinnet.
– Som småbarnsförälder kan det vara kin
kigt med pengar och att slänga mindre mat är
ett väldigt bra sparknep. Det vi kastar mest är

frukt och grönt, bröd, samt mejeriprodukter.
Den mat som slängs, 28 kilo per person
och år, motsvarar klimateffekten av 200 000
bilar. Till det kommer 26 kilo som vi häller
ut i vasken.

– Alla kastar, men småbarnsföräldrar är
den grupp som verkar lite mer medveten om
att de slänger mat. De ser ju när barnen inte
äter upp det som ligger på tallriken, säger
Ingela Dahlin.

12
3

Titta i skåpen innan du handlar.

FOTO COLOURBOX

Enkelt i teorin, svårare i praktiken.
Ofta har man mer mat hemma än
man tror. Försök få det till en rutin
att gå igenom kylskåpet och skafferiet till exempel varje söndag och
sedan skriva en handlingslista för
veckan.

Sänk temperaturen. Matvaror

håller mycket längre om de förvaras
i 4–5 grader, men många håller trots
det fast vid den gamla standardtemperaturen 8 grader. Moderna
kylskåp är så energisnåla att det
är bättre att ha kallare i kylen och
slänga mindre mat än tvärtom.

FOTO ALAMY

Rest-torsdag. I Norge är konceptet ’’rest-torsdag’’ vedertaget. På
torsdagarna plockar många norrmän ihop en middag på det de har
hemma i stället för att köpa ny mat.
På så sätt rensar de bort inför helgen
och kan då köpa ny, härlig mat.

4
5
DETTA
FIXAR
DU LÄTT

Bäst före? Vi är ’’bäst före-slavar”
i Sverige, vågar inte ta minsta klunk
av mjölk som passerat bäst föredatumet. Bäst före betyder bara att
tillverkaren garanterar att matens
kvalitet bibehålls till dess – många
matvaror håller betydligt längre när
de förvaras rätt. Lukta och känn om
maten är bra eller inte. Riskgrupper,
exempelvis gravida, ska däremot
vara mer försiktiga, se särskilda
kostråd för gravida på Livsmedelsverkets webb.

Tunnelseende i mataffären. Man
har ofta en handlingslista när man går
in i affären. Men så har butiken ett fantastiskt erbjudande på ett storpack rödbetor eller 2 för 1 på cocktailtomater …
När man handlar storpack oplanerat
blir det svårt att hinna äta upp allt. Kör
skygglappar i butiken och håll dig till din
ursprungliga plan.

slänger mat för mellan
3 000 och 6 000 kronor om året. Dåligt för både plånboken och miljön.
En tvåbarnsfamilj

Du hittar fler tips om hur du minskar ditt matsvinn på stoppamatsvinnet.nu.

Hallå!

Göran Brännström är kommunal
konsumentvägledare i Skellefteå

Vi frågade en av Sveriges konsument
vägledare vad han egentligen gör om
dagarna, och vad han kan hjälpa oss
föräldrar med.

Håll superkoll

’’Många frågar
om leksaker’’

Att gå och bada med barnen är roligt och ofta uppskattat av hela familjen – men det in
träffar flera tusen olyckor med barn på badhus varje år.
– Att gå och bada med sina barn är inte farligt. Det farliga är när man tappar upp
sikten över dem – drunkning sker tyst och blixtsnabbt, säger Anna Stridsberg på
Konsumentverket.
Det sker många tillbud varje år, men lyckligtvis endast ett fåtal riktigt allvarliga.
Vattenrutschkanor står för en tredjedel av alla olyckor på badhus, men vanligast är
halkolyckor. De kan bli nog så allvarliga om barnet exempelvis slår i huvudet i en hård
kant.
– Som förälder ska man inte överskatta barnens simkunnighet och inte heller låta
äldre barn passa småsyskon. Man ska alltid hålla uppsikt över barnen och vara vak
sam på forsande och bubblande vatten i äventyrsbad eftersom sikten blir sämre, säger
Anna Stridsberg.

Gröna spännen
räddar liv
Det är livsviktigt att du väljer en hjälm med
grönt spänne till ditt barn. Det gröna spännet togs fram efter ett antal dödsolyckor och
flera mycket allvarliga tillbud och är konstruerat för att lösa ut om hjälmen fastnar, exempelvis när barnet klättrar i träd. Hjälmar
utan gröna spännen löser inte ut om barnet
fastnar och kan innebära kvävningsrisk.
Så här ser det gröna spännet ut.

FOTO PÄR EK

FOTO COLOURBOX

PÅ BADHUSET

Vad gör du som konsumentvägledare?
– Jag är ett stöd till kommunens invånare vad gäller konsumenträtt. Konkret så ger jag råd och vägledning, det
finns en massa saker som folk kan
råka ut för och saker de vill veta inför
viktiga affärer. Jag är också ute och informerar, allt från skolelever och nya
svenskar till pensionärer och nyblivna
föräldrar, om konsumenträtt, säkerhet
i hemmet, försäkringar med mera.
Vilka frågor är vanligast från föräldrar?
– Många frågar om barnförsäkringar. Och om leksaker är säkra. Jag
har såklart inte koll på varenda produkt men då ger jag generella tips som
till exempel att inte köpa omärkta leksaker från oseriösa handlare. Föräldrar får gärna vara lite hårdhänta mot
leksakerna, rycka i nallens ögon för att
kolla att de sitter fast och så. Det blir
en del förköpsrådgivning till föräldrar
också, inte minst vad gäller bilbarn
stolar och barnvagnar.
Vilka områden tycker du att männis
kor borde fråga dig mer om?
– De stora affärerna i livet. När de
bygger om sitt hus, köper bostadsrätt
eller bil.

HALLÅ FÖRÄLDER
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Hallå!

 ats Boström, budget- och skuldråd
M
givare i Sundsvall hjälper människor
som har det tufft med ekonomin

10 TIPS!
NĀR DU SKA VĀLJA LEKSAKER

Tyvärr säljs leksaker som inte är säkra för barn att leka med.

Här är

en bra checklista att utgå ifrån när du väljer leksaker.

2

Det är dyrt att ha barn. Om oturen är
framme och du drabbas av arbetslös
het eller sjukdom kan du lätt hamna
i ekonomisk knipa.

Är det många föräldrar som behöver
din hjälp?
– Ungefär hälften av dem jag hjälper
är föräldrar med barn. De har ofta drabbats av något oväntat som försämrat
deras ekonomi, som separation, arbets
löshet eller långtidssjukskrivning.
Vad kan du hjälpa människor med?
– Många saker, till exempel att upprätta en hushållsbudget, ge råd kring
vad som bör prioriteras när pengarna
inte räcker till allt, förhandla om ändrade lånevillkor för den som har svårt
att klara sina lån, samt hjälpa svårt
skuldsatta människor att ansöka om
skuldsanering.
Mats 4 bästa privatekonomiska råd:
1 Betala alltid det viktigaste först,
som hyra och el.
2 Handla bara för pengar som du
har. Fundera över vad som verkligen
är nödvändigt.
3 Planera och spara till större köp
i stället för att handla nu och betala
sedan. Lån är sällan en lösning vid
ekonomisk knipa.
4 Ta tag i problem eller sök hjälp så
tidigt som möjligt. Det ökar möjlig
heten att finna bra lösningar.

8
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1

Välj leksaker från
seriösa handlare.

7

4

3

När du granskar leksaken,
tänk på att den ska vara säker under hela sin livslängd.

Välj leksaker lämpliga för barnets
ålder, förmåga och
kunskapsnivå.

5

6

Läs leksakens eventuella varningstext,
Läs alla varningar och instruktioner den kan vara farlig för
barn under tre år.
och följ noggrant instruktionerna
för hur leksaken ska användas.

Ta bort allt
förpackningsmaterial.

8

9

Kontrollera leksakerna regelbundet
så att de är hela och säkra.

10

Håll ett öga på barnen när de leker.

Lär dina barn att lägga undan sina
leksaker när de inte leker med dem
för att undvika olyckor.
KLIPP UR OCH SPARA

Livets viktigaste affär
När familjen växer flyttar många till hus eller
större lägenhet. Att köpa och sälja bostaden är
för många den största affären i livet, så det är
klokt att vara noggrann. Visste du att du som
köpare av en bostad har en långtgående undersökningsplikt? En fastighetsmäklare ska verka

för att säljare informerar köpare om sådant
som denne behöver känna till.
Fastighetsmäklarinspektionen hjälper dig
med frågor du kan ha om vem som har vilket
ansvar i en bostadsaffär.

Läs mer på fmi.se

FOTO ALAMY

’’Handla bara för
pengar du har’’

Leksaken ska vara
märkt med CE-märket och tillverkarens
namn och adress.

”Använd bara
plast som är
godkänd för att
vara i kontakt
med mat”

Begagnad
bilbarnstol?
TÄNK PÅ DET HÄR

Många köper begagnade bilbarnstolar,
eller får ta över släktingars eller kompisars
vars barn vuxit ur dem. Det kan vara skönt
för plånboken, men det finns några saker
du ska tänka på när du gör det:
– Vill du köpa begagnat eller ärva en
bilbarnstol så måste du försäkra dig om

att den inte varit med om någon krock,
vilket kan vara svårt om du köper den
begagnad av en främling. Tänk på att
plast åldras så undvik en begagnad bil
barnstol som har använts under många
år, till flera syskongenerationer, säger
Anna Stridsberg på Konsumentverket.

När man köper en bilbarnstol ska man titta efter märkningen ECE R44-03, ECE
R44-04 eller i-Size. I-Size eller UN R129, som det nya internationella regelverket
egentligen heter, kommer att ersätta ECE R44 med tiden, men båda kommer
att finnas parallellt under ett antal år framöver. Märkningen betyder
att skyddet uppfyller grundläggande säkerhetskrav.

Emma Halldin Ankarberg på Livsmedels
verket får ofta frågan om det är säkert
att förvara mat i plastbehållare. Hennes
generella råd är att bara använda plast i
köket som är avsedd för att vara i kontakt
med mat, den som är märkt med “glas
och gaffel”-symbolen, samt att använda
produkterna till det de är avsedda till.
En glasslåda är exempelvis godkänd
för att förvara glass i i frysen. Men att använda samma glasslåda som matlåda när
den är tom kan vara olämpligt.
– Glassburken är ju inte testad och
godkänd för att användas som matlåda i
mikron eller att förvara varm mat i, säger
Emma Halldin Ankarberg.
Varma, sura eller feta livsmedel kan
öka risken för att ämnen från plasten
kommer ut i maten.
– Att däremot ha morötter eller frukt i
en glassburk är inga problem, där är risken
liten att något skulle kunna vandra över
från plasten till maten, säger Emma
Halldin Ankarberg.

Visste du att …

Gratis specialisthjälp
är bara ett klick bort

… du hittar flera

oberoende och br
a guider
till viktiga köp på
hallakonsument.s
e?

Förutom från Hallå konsument kan du få väg
ledning och hjälp av fyra konsumentbyråer som är
specialinriktade mot olika områden:
Telekområdgivarna ger vägledning om abonnemang för tv, telefoni och bredband (telekomradgivarna.se).
Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger vägledning inom det finansiella
området (konsumenternas.se).
Konsumenternas Försäkringsbyrå ger vägledning i försäkringsfrågor
(konsumenternas.se).
Konsumenternas energimarknadsbyrå ger vägledning i frågor som rör
energimarknaderna el och gas (energimarknadsbyran.se).

Rensa ut
småsakerna
Smådelscylindern
hjälper dig att ta
reda på vilka små
saker som riskerar
att fastna i halsen
och kväva ett litet
barn. Fråga hos BVC.

HALLÅ FÖRÄLDER
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VI TRÄFFAR

FARZAD
FARZANEH
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Han blev alla barns favorit i ”Bolibompa”. Nu bollar
Farzad Farzaneh rollen som engagerad
trebarnspappa med en karriär som snurrar allt
snabbare. Vi p
 ratade skärmfria dagar, kemikalie
rädsla och varannan-veckas-liv med tv-profilen.
TEXT SIMON LÖFROTH FOTO CAMILLA LINDQVIST

”Shit,
jag är en
pappa nu”
HALLÅ FÖRÄLDER
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n sen kväll i mars
2008 stod Farzad
Farzaneh och
skruvade ihop en
Ikea-möbel. Samma
natt blev han pappa.
Farzad har fortfarande kvar papperet
där han med en allt
tröttare handstil
antecknade intervalltiderna mellan
Lisas värkar. De tog
en taxi till BB, väl där gick förlossningen på under en timme.
– Sekunderna efter att Frank
fötts så trillade polletten ned.
Lisa hade kunnat vara gravid i tio
år utan att jag skulle ha förstått.
Det var först när jag hade en liten
människa i min famn som jag
hajade – shit, jag är en pappa nu.
Farzad och hans blivande fru
Lisa träffades på en filminspelning. Hon var förste regi
assistent, i princip hans chef, och
tio år äldre. Farzad blev kär, men
Lisa hade redan en partner och

3
saker Farzad inte
visste innan han
blev förälder

”Att jag är universums
blödigaste levande varelse.
Innan man blev förälder var
man ju stenhård. Nu bölar
jag helt okontrollerat åt allt
som går på bio typ.”
”Att hot och mutor
is da shit.”
”Att gymmet skulle bli en
främmande plats som jag
aldrig mer besöker.”

12
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en dotter, Laia, två och ett halvt
år. När Lisa och Farzad sågs igen
en tid senare hade hon separerat
och de blev ett par. Innan han
träffade Lisa hade han inte haft
några planer på familj, fokus låg
på att göra filmkarriär. Men det
tog inte lång tid innan han och
Lisa väntade sitt första gemensamma barn.
– Allt var så nytt då, vi bodde
inte ens tillsammans.
De flyttade ihop, fick sonen
Frank, och bara två år senare
kom lillasyster Betty.
– Vi insåg att det bara var att
köra på och få småbarnsåren ur
vägen, säger Farzad och skrattar.
Vi befinner oss i produktions
bolaget Perfect Days ljusa
kontorslokaler i Stockholm.
Utifrån hörs ett svagt brus från
passerande bilar. Farzad har
ett fullspäckat schema men ser
oförskämt pigg ut i en grå tröja
och mössa på huvudet.
För många barn och föräldrar
är han känd som en av program
ledarna för ”Bolibompa”, en
naturligt underfundig kille med
en aldrig sinande fantasi. Det
var det egna föräldraskapet som
öppnade hans ögon för barn
kultur. När han fick ett erbjudande om att börja som barn
castare på ”Bolibompa” tog han
det. Så småningom hamnade
han själv i rutan.
– Det var ju så kul. Jag har turen att ha tre barn hemma med
olika humor och olika sätt att
vara, de är som en ständigt närvarande liten testpanel. Det är
en fantastisk tillgång att alltid ha
sin publik omkring sig, jag
fattar direkt när någonting
fungerar eller inte.
Hur är alla barns favorit
Farzad som pappa? Själv
säger han att han förmodligen är som pappor
är överlag. Kanske lite

för sträng ibland, vilket han tror
kommer från hans egen uppväxt
som var strikt.
Vi pratar om hur våra egna
föräldrar påverkar vår syn på
föräldraskap. Om den uppenbara fallgropen – att falla för
bekvämligheten i att se på sin
egen uppväxt som ett slags facit.
– Våra föräldrar hade såklart
fel ibland, precis som vi har fel
ibland. Det är lätt att tänka att
”mina föräldrar gjorde si eller så
och då är det okej” i stället för att
själv försöka ta reda på vad som
är bäst för barnen.

Programledaren
Farzad gör en
podcast för barn
eftersom han
längtade efter
barnkultur som
inte är skärm
baserad.

Eftersom Farzad var så ung när
han blev pappa, 23 år, hade han
inte hunnit bilda sig någon tydlig
vision av hur han ville vara som
förälder. Han tror att det har gett
honom ett slags öppenhet inför
uppgiften. Han har exempelvis
inga problem med att ändra sig
vad gäller regler.
– Som förälder är det lätt att
nitiskt driva igenom sin vilja
bara för att inte förlora ansiktet.
Men jag har märkt att om man
bara förklarar för barnet varför
man ändrar sig så behöver det
inte vara så farligt.
Han har ärvt sin mammas
oro. Hon var ”otroligt orolig”.
Karaktärsdraget förstärktes
förmodligen av det faktum att
hon lämnade sitt hemland Iran
i vuxen ålder med två små barn
för en otrygg tillvaro i en främmande kultur. Hon var väldigt
beskyddande och rädd för att
hennes söner inte skulle få i sig

Egentid. Frank,
Betty och Laia
fick en hel vägg
att skapa på.

FAKTA OM FARZAD

tillräckligt med näring eller att
de skulle frysa.
– Jag är inte lika extrem, men
jag känner igen min mamma i
min oro. Jag är mån om att mina
barn ska äta bra, inte bli för kalla
och vara stimulerade.

”Det var först när jag hade
en liten människa i min
famn som jag hajade –
shit, jag är en pappa nu.”

et Farzad framför allt vill
ta med sig från sina föräldrar är deras inställning att
ingenting är omöjligt, att
allt kan lösas.
– Jag kanske gör mina barn
en otjänst eftersom vissa saker
faktiskt är omöjliga. Men jag vill
ändå att de får med sig det budskapet, jag vill ge dem en känsla
av frihet och av att inte vara begränsade. Jag vill att de ska förstå
att drömmar är värda någonting.
Att känna att ingenting är
omöjligt kan nog bli en värdefull

inställning framöver. Av allt att
döma står vi människor och vår
planet inför stora utmaningar på
klimatområdet.
Frågan har letat sig in hos
många familjer, även hos familjen Farzaneh på Södermalm.
Farzad säger att han tycker att
vi har målat in oss i ett livsstilshörn som medför en ohållbar
konsumtionsnivå – för prylar
såväl som mat. Samhället måste
hjälpas åt för att åstadkomma en
förändring, resonerar han.

D

Ålder: 30 år.
Familj: Frun Lisa, 41, bon
us
dottern Laia, 9, barnen Fra
nk, 6,
och Betty, 4.
Bor: På Södermalm i Sto
ckholm.
Gör: Programledare för ”Bo
libompa”
i SVT, tv-producent, regissö
r,
podcastproducent och kaf
éägare.

– Medveten konsumtion
och sopsortering kanske inte
förändrar världen just nu, men
det är viktigt att odla beteendet.
När de stora förändringarna
kommer måste vi vara benägna
att ta emot dem och förstå
orsakerna som ligger bakom.
Det blir vi genom att tänka efter
i alla led. Jag tycker att det är
skitviktigt att sopsortera till exempel. Det gjorde vi inte när jag
var liten, men det gör att våra
barn kommer att fatta de större
HALLÅ FÖRÄLDER
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grejerna på ett helt annat sätt.
Farzad berättar om en bekant
till honom som gjorde tester för
att se vilka giftiga ämnen hon
hade i sin kropp. Efter att hon
fått resultatet rensade hon direkt
ut alla plastleksaker ur sina
barns rum. Farzad har inte gått
så långt, men säger att han har
börjat inse värdet av att ifråga
sätta vilka ämnen de leksaker
som våra barn stoppar i munnen
innehåller. Han tänker på etisk
konsumtion och på om produkterna är okej, både för barnen
och för dem som tillverkat dem.
– Vi har inte tagit det så långt
som att vi aldrig skulle handla
kläder med icke-ekologisk
bomull, vi har liksom inte regler
på det sättet. Men vi har några
saker som vi gör för att de är
enkla. Vi köper ekologisk mat
och vi skulle till exempel aldrig
använda sköljmedel.

N

är vi ses har Farzad jobbat
både lördagen och söndagen föregående helg.
Karriären har tagit fart på
allvar. Förutom att synas i tvrutan har han gjort en barnbok
tillsammans med fotografen
Viktor Gårdsäter, startat ett
kafé och är aktuell med en egen
podcast, ”Barnens pod”. Han
vill inte förbjuda sig själv från
att jobba mycket, samtidigt som
han verkligen vill vara med barnen. Som många andra föräldrar
brottas han med skuldkänslor.
Förr kunde han sitta på jobbet
och inse att han skulle behöva
jobba över. Då kunde han ringa
en barnvakt eller fråga Lisa om
hon kunde hämta på förskolan.
Nu har han en annan strategi.
– Om jag inser att jag inte
kommer att hinna innan det är
dags att hämta barnen släpper
jag i stället allt. Jag går och hämtar tidigare, kopplar av ett par
timmar med barnen tills de ska
sova. Sen jobbar jag igen det på

14
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”Sopsortering kanske inte
förändrar världen, men det kom
mer göra att våra barn fattar de
större grejerna”, säger Farzad.

”Jag har ärvt min mammas oro. Jag är
mån om att mina barn ska äta bra, inte
bli för kalla och vara stimulerade.”

”När pappas
farmor dog” är
Farzads fotobok
för barn.

kvällen, utan stress och med en
helt ny energi.
Drömmen om att få regissera
har redan slagit in. Förra året
sändes Farzads serie ”Mammavecka/Pappavecka” på Barn
kanalen. Den handlar om flickan
Lisa som lever i delad vårdnad,
varannan vecka hos mamma och
varannan hos pappa. Farzads
erfarenheter av varannanvecka-livet med Laia har varit en
inspiration.
– För oss fungerar det bra nu.
Det var jobbigare för Laia när
hon var yngre.
Under en period körde tv-
skaparen Farzad med skärmfria
dagar hemma. En griffeltavla i

hemmet blev en väggkalender
som visade vilka dagar som var
skärmfria.
– Barnen gillar det strukturerade så det blev inga problem.
Sakta men säkert kändes det
som att vi inte längre behövde
det så då slutade vi.
Han framhåller att det finns en
uppsjö av bra program och appar, men att det är en djungel.
För att hitta guldkornen laddar
han ned, testar, kastar och behåller dem som passerar kvalitetsspärren. Hans podcast ”Barnens
pod” är ett medvetet steg bort
från det visuella.
– Det fanns en vilja hos mig att
göra någonting som inte krävde
en skärm. Jag tror att det kan
vara bra för barnens fantasi att
få vila de där små ögonen ibland.
Farzad Farzaneh har kommit
en lång väg sedan han stod där
i mars 2008 och skruvade ihop
Ikea-möbeln.

annons

inget
Hela den Här sidan är en annons för en dålig affär.
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Mjuka, gamla plastleksaker

(TIPS & RÅD)

Giftsäkra
barnrummet

Förr fick plastleksaker
innehålla mer skadliga ämnen än de leksaker som säljs idag.
Generellt har större
varumärken alltid varit
bättre på att följa lagstiftningen och därmed haft bättre kontroll på ämnen i leksaker, så gamla plastleksaker med oklar ålder
och tillverkare kan du
med fördel rensa bort.

Både heminredning, byggmaterial och leksaker
kan innehålla skadliga kemikalier. Här kommer tips
på hur du enkelt undviker några av de vanligaste
kemikalierna som kan påverka hälsan.

Möbler
Vad innehåller fåtöljen? Om en möbel luktar
starkt av ”kemikalier” kan du försöka vädra ur
den. Fråga gärna butiken vilka farliga kemikalier en möbel innehåller*.

Nycklar
Många småbarn gillar att leka
med nycklar. Tyvärr innehåller
slipade ytterdörrsnycklar ofta
bly, så nyckelknippan är ingen
bra leksak.

Elprylar och mobiler
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Gammal elektronik, till exempel mobiltelefoner,
innehåller ofta tungmetaller och andra skadliga
ämnen. Är elprylen riktigt gammal kan den innehålla mycket bly. Överlag innehåller avancerad
elektronik massor av ämnen som kan vara dåliga
för barn att vara i kontakt med. Gammal elektronik
är inte leksaker för små barn.

Väggfärg
och byggmaterial
När du målar i miljöer där
barn vistas ska du helst använda vattenbaserade färger. Det finns i dag gott om
miljömärkta byggprodukter som Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel. Vänta
gärna några dagar efter
målning innan barnet flyttar in – väggfärg och andra
byggmaterial ger ifrån sig
mest ämnen när de är nya.

Undvik gärna kläder med tryck som känns plastiga
eftersom de kan innehålla farliga ftalater och eftersom
barn kan suga på plasten. Syntetmaterial kan innehålla vissa färgämnen som kan orsaka allergi. Välj gärna
miljömärkta textilier eftersom det är en garanti för att
textilierna uppfyller vissa miljö- och kemikaliekrav. Fråga
gärna i butiker vilka farliga kemikalier kläder innehåller*.

Kom ihåg!

Du behöver inte drabbas av
panik för att ditt barn håller i en sak
som kanske innehåller farliga ftalater.
Vad gäller risker med kemikalier, likt de
som beskrivs här, är det exponering över
längre tid som kan vara skadlig. Ofta
pratar man också om okända effekter av
en ”kemikaliecocktail”, det vill säga en
blandning av alla möjliga
kemikalier vi får i oss, som
potentiellt skadlig.

Golv
Mjuka plastsaker
I många mjuka plastprodukter används
en grupp kemikalier som heter ftalater
som mjukgörare. Vissa ftalater är
hormonstörande och kan påverka
möjligheten att få barn. Nya leksaker
för små barn som säljs inom EU ska
vara fria från de farligaste ftalaterna,
men barn leker ju med vad som helst.
För att vara på den säkra sidan bör de
mindre barnen som suger och stoppar saker i munnen inte leka med sådant som är avsett för andra åldrar.
Köp hellre få leksaker av god kvalitet än
många av dålig kvalitet.

Golv i PVC-plast kan
innehålla skadliga mjukgörare. Golv i trä, sten
eller linoleum är bättre
val för dig som vill undvika mjukgörare.
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Textilier

(EKONOMI)

Att vara föräldraledig med sitt barn är härligt.
Att få mindre i pension är inte härligt. Monica
Petersson på Pensionsmyndigheten varnar för
fallgroparna kring föräldraledighet och pension.
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EK

Så jämnar ni
ut pens onen

FOTO PÄR

Expertens bästa tips:

När man är mitt i amningshets och gör
sina första trevande blöjbyten känns
pensionen avlägsen. Men faktum är
att det är när man får barn som det
riskerar att bli obalans inom en familj
vad gäller ens framtida pension.
– Många par är hur jämställda som

Vad då premiepension?
Pensionssystemets olika delar:
Allmän pension – Varje år avsätts en
summa som motsvarar 18,5 procent
av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till din allmänna pension. Av dessa
är 16 procent inkomstpension och 2,5
procent premiepension som du själv väljer hur de ska placeras. Premiepensionen
kan du välja att föra över till din partner.
Tjänstepension – De flesta, men
inte alla, som jobbar har en så kallad
tjänstepension som arbetsgivaren betalar. Om du jobbar på en arbetsplats med
kollektivavtal kan du vara säker på att
arbetsgivaren betalar.
Privat pension – Förutom den allmänna pensionen och tjänstepensionen kan du frivilligt pensionsspara själv
hos en bank eller ett försäkringsbolag.

1

2

3

helst tills första barnet föds, och vips
blir de ojämställda. I många fall drabbas kvinnan negativt – hon får lägre
pension i framtiden, säger Monica
Petersson på Pensionsmyndigheten.
Kvinnor tar ut 75 procent av
föräldraledigheten och 64 procent av
vab-dagarna. Deltidsarbete under småbarnsåren är vanligare bland kvinnor.
Under flera år efter att barnen fötts
jobbar kvinnor mindre än männen –
vilket leder till lägre framtida pension.
– Deltidsarbete under många år är
den allra största fällan, säger Monica
Petersson.
Kvinnor får i dagsläget ut i snitt
5 500 kronor mindre per månad än
män i pension. Hur mycket av obalansen som beror på föräldraledighet och
deltid är svårt att veta eftersom många
kvinnor tjänar mindre än män även
om de jobbar lika mycket.
En lösning för att det inte ska bli
obalans i pensionen är att dela exakt
lika på allting: föräldraledighet, vab,
deltidsarbete. Men det är sällan praktiskt genomförbart.
– Om ni lever i ett parförhållande,
som gifta eller registrerade partner,
så kan ni föra över premiepension
mellan er. Det är ett sätt att jämna

ut pensionen om den ena jobbar
deltid under många år. Det ni kan
föra över är framtida insättningar –
ni skickar helt enkelt in en blankett
till oss på Pensionsmyndigheten
före 31 januari och berättar att den
enes premiepension ska gå till den
andre under nästa år. Överföringen
löper på tills du skickar in en blankett och stoppar överföringen, den
upphör automatiskt om ni skiljer
er. Bytt är bytt, även om ni skulle
skilja er, säger Monica Petersson.
Att bara sätta över premie
pensionen till den part som är
hemma mer med barnen och
jobbar mindre räcker dock sällan
för att jämna ut obalansen om
man jobbar deltid under många år.
Någon form av privat sparande kan
också behövas. Då är det viktigt att
det skrivs som enskild egendom,
vilket innebär att pengarna går
till den de är skrivna till, och alltså
inte delas lika vid en eventuell
skilsmässa. Men det som gör störst
skillnad i det här sammanhanget
är hur mycket man jobbar, inte hur
mycket man sparar själv.
– Fundera igenom er situation
noga. Om ni ska jobba deltid så
tycker jag att ni ska dela på det
så att inte bara en av er drabbas
negativt. Jag vet att många tycker
att det är svårt och trist att prata
om pensionen, men sätt er ändå ner
vid köksbordet och prata igenom er
situation tillsammans. Och ni kan
alltid ringa oss på Pensionsmyndigheten om ni behöver hjälp.
Peter Hammarbäck

Visste du att…

… under barnets fyr
a första 
levnadsår får den för
älder med lägst
inkomst extra peng
ar till sin allmänna
pension. Det gäller
oavsett om eller hu
r
länge du har varit för
äldraledig. Du behö
ver inte göra något
för att få dessa extra
pengar, det sker au
tomatiskt och
redovisas i ditt orang
e kuvert.

Hallå!

Lisa Halvorsen på
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Vad är en
barnförsäkring?
– Det är en sjuk- och olycksfalls
försäkring för barn. Barn har ganska
dåligt skydd från samhället om de
drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom som gör att de inte kan jobba
när de blir vuxna. En barnförsäkring
kompenserar barnet ekonomiskt om
det sker, ofta med ett större engångs
belopp. Barnförsäkringar brukar gälla
till och med att barnen är 25 år.
Vad ska jag tänka på när jag
tecknar en barnförsäkring?
– Teckna den så tidigt som möjligt,
innan någonting har hunnit hända. Du
kan inte försäkra något som redan inträffat. Tänk också på att du ska ha
råd att betala premien tills barnen flyttar hemifrån.
Vad kostar en barnförsäkring?
– Det varierar. Mellan 1 000 och
2 500 kronor om året brukar de kosta.
De dyrare är generellt mer omfattande. På vår webbplats finns en jämförelse mellan olika barnförsäkringar.
Om jag behöver hjälp med
barnförsäkring – hur gör jag?
– Du får gärna ringa oss på Konsumenternas Försäkringsbyrå eller kolla
vår webbplats. Där finns bra information och en jämförelse mellan olika
barnförsäkringar.
Telefonrådgivning vardagar 09–12
på telefonnummer 020-22 58 00
konsumenternas.se

HALLÅ FÖRÄLDER
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(KONSUMTION)

Barnprylar att
vara vaksam på

Det finns en uppsjö av produkter som ska göra föräldralivet lite enklare. Många är bra men en del
bör du se upp lite extra med – och kanske fundera på om du och ditt barn ens behöver.

Badstol
Många barn älskar att bada och det
finns gott om produkter som ska underlätta badning av barn, till exempel badstolar: en stol som fästs med sugkoppar
i botten på badkaret.
Risken är att man som förälder överskattar säkerheten när barnet sitter i
badstolen och därför lämnar dem en
liten stund – men badstolen kan släppa
och tippa av barnets rörelser. Att lämna
små barn som badar är alltid förknippat med livsfara och flera barn drunknar
varje år i Sverige.
”Ha alltid barnet inom räckhåll och
lämna aldrig barnet utan uppsikt när
ni badar, inte ens korta stunder”, säger
Anna Strandberg på Konsumentverket.

Babylarm
Det har hänt att bebisar trasslat
in sig i sladden till babylarm och
kvävts. Om babylarmet har sladd:
se till att barnet inte kan komma
åt den och dra in den i sängen.
Babylarm kan också ge en falsk
känsla av trygghet – tekniken
fungerar oftast men ingen teknik
är hundraprocentigt driftsäker.

4
5

Alla som bytt blöjor på bångstyriga småbarn vet att de ofta kämpar emot och
ormar sig på skötbord. De allra minsta bebisarna kan också plötsligt röra sig
på ett sätt de inte gjort tidigare. Så håll alltid en hand på barnet och lämna det
aldrig på skötbordet. Det är inte ovanligt att barn ramlar ner från skötbord och
trillar i golvet. Om oturen är framme kan barnet skada sig allvarligt. Huvudet
är tungt på småbarn och ofta det som träffar underlaget först. ”Det är säkrare
att ha en skötbädd på golvet”, säger Anna Strandberg på Konsumentverket.
20
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Gåstolar ska underlätta för barn
att ta sig fram innan de lärt sig gå
helt och hållet själva. Omkring 300
olyckor sker årligen i Sverige där
gåstolar är inblandade. Vanligast är
att barnet ramlar ner för en trappa
i gåstolen eller att barnet plötsligt,
tack vare gåstolen, kan dra ner farliga objekt, som sladdar till vattenkokare eller dukar med saker på,
från högre höjder i hemmet.
”Om du vill använda gåstol – se
till att den har trappstopp och ha
uppsikt hela tiden som barnet använder gåstolen. Se särskilt upp
med nedåtgående trappor utan
trappgrind eller en trappgrind som
man glömt stänga”,
säger Anna Strandberg.
I Kanada är gåstolar
förbjudna på grund av
olycksrisken.

Solskyddsfilt till vagn

Att skydda barnet mot solen genom att hänga
en filt över vagnen är populärt, och speciella solskyddsfiltar finns att köpa. En del av filtarna är
dock alldeles för täta och släpper inte igenom luft.
”En stor tillverkare drog nyligen tillbaka en solskyddsfilt för att man mätte upp mycket höga
temperaturer i vagnen när den användes på sommaren”, säger Anna Strandberg.
Det finns andra produkter att solskydda sitt
barn med, som parasoll eller keps till vagnen som
släpper igenom luft. Eller så kan man dra vagnen
bakom sig för att solen inte ska lysa på barnet.
H A L L Å K ON SU M EN T – GRA FI SK M A N U A L

Du vet väl att du kan ringa Hallå konsument om du
har frågor om produktsäkerhet? Du når oss på telefon
0771-525 525 eller på hallakonsument.se

FOTO ALAMY
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Innan Miro, 2 år,
föddes köpte hans
föräldrar allt de
behövde – begagnat.
Den första barn
vagnen tjänade
de till och med
pengar på när de
sålde den vidare.
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Att handla begagnade barngrejer i stället för nyproducerade
gör både miljön och plånboken en tjänst. Men undersök den
använda barnvagnen noggrant före köp – du har ingen ångerrätt på varor som du köper av en privatperson.
TEXT MARIA ÖSTBORG CROMNOW FOTO SUSANNE KRONHOLM

Begagnad

BEGAGNAT?
Begagnade

gnad
Bega
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M

iro, två och ett
halvt år, kom
mer spring
ande som en
virvelvind. Blir
lite blyg och
tveksam innan
han studsar
fram till hallen.
– Titta, jag
har skor som blinkar, säger
han ivrigt och river ner ett par
jympadojor från skohyllan.
– Nästan alla hans ytterkläder
här är begagnade eller ärvda.
Dels växer han så snabbt så det
känns onödigt att köpa nytt, dels
är det ju mindre gifter i väl
använda kläder, säger mamma
Hanna Iregren.
Familjens stora lägenhet i
Bagarmossen söder om Stock
holm är huvudsakligen inredd
med möbler från Blocket eller
ärvda av släktingar. En och an
nan nyköpt Ikeamatta har smu
git sig in bland robusta träbyråer
och moraklockor, men när de
behöver något så börjar de alltid
med att titta efter om det finns
att köpa begagnat. Pappa Teppo
Rahikka dukar av sonens tallrik
och häller upp en kopp kaffe.
Han skakar på huvudet åt frågan

Snickaren Teppo
uppskattar kvali
teten som gamla
möbler har. ”De
är ofta bättre än
nyproducerade.”

varför de köper så mycket på
loppis och andrahandssajter på
nätet.
– Varför? Det finns ingen
anledning att köpa nytt om
man inte måste, säger han. Som
den här diskmaskinen. Den
hade kostat nästan tio gånger
så mycket om vi hade köpt den
ny. Nu gör det inget om den
går sönder, vi kan köpa många
begagnade innan vi kommer upp
i samma belopp.
Hur mycket de har sparat
genom att handla så mycket i
andra hand vet de inte, men de
är överens om att de måste vara
ganska stora summor.
– Om man bara ser på när vi
köpte disk- och tvättmaskin, där
vi tittade på nya som tillsam
mans skulle ha kostat 17 000
kronor. Det slutade med att vi
köpte allt begagnat i stället och
då landade det 1 400 kronor,
det är lite skillnad. För mig är
det absolut priset som gör att
jag hellre köper använda grejer,
säger Teppo.
Både Hanna och Teppo gillar att
gå på loppisar och fynda, men
det är framför allt Hanna som
handlar kläder och barnartiklar

till Miro. För henne är det inte
bara den ekonomiska vinsten
som lockar.
– Jag är lite av en shopaholic.
Mitt samvete mår mycket
bättre när jag kommer hem med
kassar med begagnade saker,
än om jag kommer hem med
bara massa nya grejer. Det här
slit- och slängsamhället börjar
gå överstyr. Jag kan nästan bli
lite äcklad av alla lånereklamer
överallt, det leder till att många
hamnar i en ekonomiskt ohåll
bar situation, säger Hanna.
Kan de dessutom bidra till att
miljön mår lite bättre så är det
en bidragande orsak till att und
vika galleriornas blänkande nya
varor, tycker hon. Och de pengar
de sparar på att inte handla
nytt gör att de kan handla mer
ekologisk mat – ännu en positiv
miljöaspekt.

F

amiljen Iregren-Rahikka
är inte ensamma om att se
fördelar med att handla på
andrahandsmarknaden.
Blocket, störst bland de många
köp- och säljsajterna, ser en ök
ning av framför allt barnartiklar.
Varje år annonserar svenska
familjer ut hundratusentals
klädesplagg, prylar och tillbehör
på deras sajt. Så många som nio
av tio barnfamiljer har köpt eller
sålt någonting på Blocket, enligt
en undersökning de gjort till
sammans med Ipsos. Handeln
med begagnade barnprylar på
Blocket kan ha sparat mer än
12 000 ton växthusgaser under
2013, visar beräkningar som
Blocket gjort i samarbete med
IVL Svenska Miljöinstitutet.
Miro knådar en klump av röd,
grön, vit och blå lera mellan hän
derna. Han funderar på vilken
färg det kommer bli när allt blir
blandat. Kanske det blir vitt.
– Jag brukar också gå på loppis.
Då brukar jag köpa nåt, säger han.

Hanna vill att Miro ska
växa upp och tycka att det
är okej att köpa något som
någon annan använt.

Hanna är ”lite av en shopaholic”
och tycker att det känns bättre att
köpa begagnat för miljöns skull.

”Miro växer så fort så det känns onödigt
att köpa nyproducerade kläder”, säger
Hanna Iregren.
HALLÅ FÖRÄLDER
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Hallå!
Daniel Karfs, jurist
på Konsumentverket

Vad ska jag tänka
på när jag handlar
begagnade varor?
– Ta reda på så mycket du kan om
varan och kom ihåg att du får det
du betalar för. Samtidigt ska du inte
acceptera att en vara är i sämre skick
än du fått information om. Det är bra
om du kan undvika att betala i förtid,
eller om du kan använda säkra betaltjänster. Var hälsosamt skeptisk!
Har jag rätt att ångra ett köp?
– När två privatpersoner handlar av
varandra så gäller ingen ångerrätt och
inte heller konsumentköplagen. Däremot gäller köplagen, som säger att varan ska stämma överens med avtalet.
Vilka rättigheter har jag om
jag inte är nöjd och vill reklamera?
– Du som köpare kan inte åberopa
fel som du måste antas ha känt till vid
köpet, så undersök varan noggrant
före köp. Men om varan visar sig ha fel
eller brister som du inte hade kunnat
upptäcka genom att undersöka den,
och om säljaren inte upplyst dig om
felen, så har du rätt att klaga och kan
få pengar tillbaka.
Kan jag få hjälp med detta?
– Då kan du ringa Hallå konsument,
Konsumentverkets nya upplysningstjänst. Vi kan hjälpa till med allmänna
råd och tips för dig som konsument.
Du kan också kontakta konsumentvägledningen i din kommun.
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En av anledningarna till att
Hanna Iregren gärna köper
begagnat är att hon vill att Miro
ska växa upp och känna att det
inte är något fel med att köpa
något som använts.
– Jag kände mig lite stolt när
vi var inne på en loppis vi brukar
gå till, och han springer fram
till ett leksaksgarage. När jag
påpekade att han faktiskt hade
ett garage hemma föreslog han
att han kunde sälja det till någon
annan. Han har förstått grejen!
Så det gick jag med på, eftersom
hans gamla ändå var så stort och
otympligt, säger Hanna.
Garaget är av plast, något de
egentligen undviker att handla
begagnat. Särskilt Teppo.
– Jag är mån om att köpa
giftfria saker. Jag vill att Miro
ska ha så lite plast som möjligt,
säger han.
– Jag försöker också med det,
även om jag inte är manisk. När
jag handlar till barnen tänker
i alla fall jag extra mycket på vad
kläderna och leksakerna inne
håller, säger Hanna.

S

usan Strömbom på Kemi
kalieinspektionen berät
tar att använda kläder ofta
har lägre halter av rest
kemikalier än nya, eftersom de
har blivit tvättade flera gånger.
– Det man däremot kan tänka
på är att plasttryck på gamla
kläder kan innehålla ftalater,
säger hon.
Men i helhet är Susan Ström
bom mycket positiv till att

föräldrar handlar begagnat till
sina barn. Vid tillverkning av nya
textilvaror används stora mäng
der kemikalier som kan skada
både hälsan hos de som arbetar
med kemikalierna och miljön
från utsläpp från fabrikerna.
Innan Miro föddes hann
Hanna och Teppo skaffa allt de
skulle behöva den första tiden
som föräldrar, och det allra
mesta köpte de begagnat.
– Vi fixade barnvagn, sköt
bord, kläder, spjälsäng – allt! Det
blev nästan lite mycket klipp till
slut, så då åkte vi till ett varu
hus och köpte den dyraste, nya
madrassen vi kunde hitta. Som
en kompensation och för att det
kändes som att vi ville ge honom
någonting nytt, säger Hanna.
I köket bakom en djungel av
gröna växter står en stor, rustik
byrå i mörkbrunt trä. Teppo,
som är snickare, uppskattar
kvaliteten som begagnade
möbler kan ha. En kvalitet som
han tycker att nya, massprodu
cerade möbler saknar. Ibland
har de till och med lyckats göra
vinst när de sålt något vidare.
– Den första barnvagnen
måste ju vara vårt bästa köp.
Den köpte vi för 1 400 kronor,
använde i två år och sålde den
sedan för 2 000 kronor. Vi till och
med tjänade pengar på att köpa
och sälja begagnat, säger Hanna.
Men att mötas upp med
någon man bestämt träff med på
internet kan lätt bli en utdragen
process och det är inte säkert att
folk dyker upp. Då är loppisar
tryggare och lugnare.
– Nackdelen med loppisar är
att man måste vara impulsiv.
Går du hem och tänker en dag
så är den borta sen. Som den där
fina sängstommen jag inte köpte
för några år sedan, den grämer
jag mig fortfarande för, säger
Teppo.
Bästa maskeraddräkten
är förstås begagnad.

Möbler, kläder,
till och med
husdjur – det
mesta går att
hitta begagnat
i dag.

Miros föräldrar försöker att inte köpa plastgrejer i
onödan, men en och annan pryl letar sig in.

Begagnat – för miljöns skull

FOTO ALAMY

Klädindustrin kräver otroliga
resurser från miljön för såväl
tillverkning som transporter.
Samtidigt som miljön påverkas
negativt av alla kemikalier som
industrin kräver för att göra nya
kläder så slängs det dessutom
enormt mycket textilier.
Produktionen av textilier kräver
stora markytor och mängder av
vatten för bomullsodling. För
att producera en T-shirt krävs
det 1 400 liter vatten,
vilket motsvarar tio
fulla badkar, visar
studier från Nordiska ministerrådet.
Det bästa för miljön
är därför att använda ett

klädesplagg så länge det är möjligt, tycker Sanna Due Sjöström
på Naturvårdsverket.
– Vi får indikationer från
secondhandförsäljare om att
kvaliteten på kläder de får in har
blivit sämre de senaste åren.
Om man kan välja tycker jag att
det är bättre att köpa en tröja
av god kvalitet i stället för att
köpa tio billiga tröjor för samma
pris. Det vore det bästa ur
hållbarhetssynpunkt, säger hon.
Varje år slängs mängder av
avlagda kläder. Ett samnordiskt projekt som finansierats av Nordiska
ministerrådet visade
att det årligen slängs
145 000 ton textilier i

Bomullsodlingar kräver
mängder av vatten.

Sverige, Danmark och Finland.
Det motsvarar hälften av den
mängd nya textilier som kommer ut på marknaden årligen.
Vill du inte längre använda
ett plagg finns det troligen andra som vill. Att skänka, sälja
eller anordna klädbytardagar
är ett miljövänligt sätt att finna
nya ägare till användbara kläder.
Behöver du ändå bli av med ett
plagg som är trasigt eller slitet
så finns det sätt som är miljö
vänligare än papperskorgen.
Antingen genom ”remake”, att
sy ett täcke eller en klänning av
trasiga kläder. Eller, om du inte
är den kreativa typen, lämna in
kläderna till någon av alla andra
handsbutiker. Även en trasig

strumpa får nytt liv genom till
exempel en Myrorna-container.
– Vi tar emot allt. Så länge
det är torrt och rent så kommer
det till användning. Det som inte
säljs i våra butiker går till väl
görenhet eller export. Till exempel Polen har en bättre marknad
för enklare återvinning av textilier, säger Emma Enebog, hållbarhetsstrateg på Myrorna.
Sanna Due Sjöström,
Naturvårdsverket
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(BARN & TEKNIK)

Älskade platta

I bilen, på bussen, i hissen, i hallen, i köket …
I många familjer finns surfplattan där som barnens ständiga
följeslagare. Är den farlig? Inte särskilt, säger experterna.
Vissa tror att surfplattan gör
barnen till apatiska varelser
med fyrkantiga ögon. Andra
framhåller att surfplattor ger
våra barn nya, fantastiska
möjligheter att utvecklas och
förstå sin omvärld.
Vi har inte hört sista ordet
i den debatten. Men om vi
lämnar den långsiktiga utvecklingen: Kan surfplattan
innebära mer direkta risker
för barnen, vad gäller material och ämnen? Troligtvis
inte, säger Anne Marie Vass
på Kemikalieinspektionen:
– En surfplatta innehåller
kretskort och elektronik,
innanför skärmen kan det
finnas kadmium. Så länge
det sitter på insidan och surfplattan är hel gör det ingen
skada. Själva höljet kan vara
gjort i metall eller plast och
när vi kommer in på plaster
så är det ofta svårt att veta
exakt vad de innehåller.
Om barnen håller paddan i händerna och pillar
på glasskärmen finns ingen
anledning till oro. Att tugga

Tre saker att tänka på
1 Sladdarna till surfplattornas
laddare är ofta tillverkade i mjukplast och kan innehålla skadliga
ämnen.
– Barn ska inte suga på sladdarna, helst inte ens vara i kontakt dem, säger Anne Marie Vass.

på paddan är dock inte att
rekommendera, så det gäller
att få de små barnen att förstå att paddan inte är någon
bitleksak.
Många föräldrar har säkert
funderingar kring strålningen från surfplattor, men inte
heller där finns anledning att
vara orolig.
– Det blir väldigt låga
exponeringsnivåer från
surfplattor och det finns
inga vetenskapligt grundade
misstankar om hälsorisker.

2 Det har hänt att surfplattor
överhettat mjuka underlag som
soffor och sängar så mycket att
textilierna börjat brinna. Lär barnen att lägga ifrån sig paddan
på en speciell plats utan brandrisk, som ett bord eller en hylla.
3 Behåll paddan ”naturell”:
– Det finns risk att de extra skal
som finns att köpa innehåller
mer skadliga ämnen än utsidan
av paddan.

Det finns inte heller något
vetenskapligt stöd för att
barn skulle vara känsligare
för radiovågor än vuxna,
säger Torsten Augustsson på
Strålsäkerhetsmyndigheten.
Puh!
H A L L Å K ON SU M EN T – GRA FI SK M A N U A L

Har du frågor om internetabonnemang eller köp
i appar? På hallakonsument.se kan du läsa mer.
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(VARDAGSǺNGEST)

Sänk ribban
– och bli en bättre förälder

Hämta tidigt på förskolan. Delta i statusracet på
Facebook, akta dig för ftalater och ge tillräckligt
med kärlek. Inte konstigt att många föräldrar slår
knut på sig själva. Men det finns tankeknep för
dig som fastnat i föräldraångest.

ILLUSTRATION TINA BACKMAN

A
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tt vara småbarnsförälder är
att välja. Ständigt och jämt.
Alltifrån tidsgränser för
surfplattor, till dagishämtningar, skolval, försäkringar, uppfostringsmetoder
och barnvagnar. Och bara det bästa är
gott nog. Varför nöja sig med mindre?
Inte konstigt att många föräldrar
våndas.
Malin Alfvén kallade sig tidigare för
barnpsykolog, men för tio år sedan
hände något som fick henne att bygga
ut titeln. Numera är hon barn- och
föräldrapsykolog.
– Från början kom föräldrarna till
mig och frågade ”Vad är det för fel på
Kalle?”, nu undrar de vad de själva har
gjort för fel. Det tyckte jag var spännande, det var uppenbart att föräldrarna hade börjat ta på sig skulden för
allt.
Förr var det stora skillnader mellan
föräldrar på landsbygden och dem i
stan. Numera finns nästan ingen skillnad. Internet och sociala medier har
inneburit att dagens föräldrar har fått
nya måttstockar att jämföra sig med.
– Många jag möter klagar på detta,
att andra framställer sina liv så tjusiga
hela tiden. Man vet att det bara är yta,
men på natten klockan fyra ligger man

HALLÅ FÖRÄLDER

ändå och tänker ”Varför har hon det så
bra? Hur orkar hon laga så god mat?”,
säger Malin Alfvén.
En som tror sig veta vad som hände där i början av 00-talet är
Sofia Näsström. Hon är
lektor i statsvetenskap
vid Uppsala universitet och har forskat
om valfrihet. Det
som skett i Sverige,
och många andra
länder, är att medborgarna har fått
fatta allt fler beslut
själva.
– Det innebär
också att ansvaret
om du gör fel faller
på dig. Det här kan skapa en
tyngd och osäkerhet. Varje val
blir existentiellt och får enorma
konsekvenser. Jag tror att det gör
människor väldigt trötta.
Att handla rättvisemärkta bananer
och ekologiska barnkläder blir en
markering, menar hon.
– Ansvaret läggs på dig varje gång
du går i affären. Samtidigt ligger fokus
på att du måste vara stark och framstå
som bra inför andra.

an

Fem knep
som lindrar föräldraoron

Gotlandsbaserade familjepsykologen Bengt Grandelius
håller med. Han skriver just nu på en
bok om föräldraskapet i ett flexibelt
samhälle. Arbetstiteln är ”Här går
gränsen” och han har slutsatsen klar:
– Föräldrars ångest inför sina barn
är väldigt präglad av tidsandan. Föräldrar är offer för en anda av flexibilitet och ett lösligt arbetsliv. Vi känner
oss inte trygga. Det gör det också svårt
för oss att ta ställning.
Det är rimligt att prata om just en
ångest, anser han.
– Alltsammans blir destruktivt, och
det påverkar barnen. De tittar ju på
hur vi vuxna agerar. Och känner
man sig som vuxen instabil i
rötterna, att man är rotlös, rastlös
och aldrig når fram, ja, då sviktar
man. Då är det svårt att vara en
bra förebild.
Så hur hanterar man att hela världens
tyngd hamnar på ens axlar varje gång
man går in i matbutiken? Hur kan
man hindra sig själv från googla
helt maniskt om ftalater och
badankor?
Föräldrapsykologen Malin Alfvén
tampas ofta med problemet. Hennes
bästa tips är både lätt och svårt: man
ska helt enkelt sluta försöka vara en
superförälder.
– Du ska vara människa, och då får
du vara både arg och ledsen. På jobbet
har vi roller, men hemma ska vi inte
behöva vara någon annan än oss själva.
Inte heller tycker Malin Alfvén
att du som förälder alltid behöver
vara aktiv.
– Du behöver inte känna att
du ska vara pedagog hela tiden.
Om du lagar mat är du lika delaktig som om du sitter på golvet
och leker med klossar. Du ska inte
heller behöva ha dåligt samvete för att

Föräldrapsykologen Malin Alfvén har skrivit en rad böcker som riktar sig till föräldrar, bland andra ”Trotsboken”, ”Tagga
ner” och ”Oron som gör oss till bättre
föräldrar”. Här är hennes tips till dig som
oroar dig för mycket.

1
2

Försök sträva efter att vara lagom.
Du ska vara människa, ingen superförälder.
Det går faktiskt att ändra sig. När det
gäller uppfostringsmetoder behöver
du inte bestämma dig för en metod och
sedan känna att du misslyckats. Det går
att pröva sig fram.

3

Lyssna inte på tjat från äldre generationer. Vi lever i olika tidevarv. Barnuppfostran har ändrats mycket under de
senaste decennierna.

4

Ta ledigt ibland. Oron blir större vid
stress. När vi sätter oss och tänker
igenom saker får vi grepp om vad vi verkligen tycker är viktigt.

5

Tänk på fördelarna. I grunden är det
något bra att vi över huvud taget har
ett val, det hade man inte förr.

du står i köket samtidigt som ungarna
får titta på tv en stund, eller sitter med
surfplattan. Alla behöver pauser efter
intensiva dagar på förskola och jobb.
På det stora hela så tycker föräldrapsykologen att dagens föräldrar sköter
sig bra.
– Vi har blivit mycket mer respektfulla mot våra barn. Vi vågar visa vår
kärlek öppet, vi lyssnar på dem. Det är
en god utveckling.
Samtidigt vill hon inte att föräldrar
överför sina valmöjligheter – och i synnerhet våndan att välja – på barnen.
Det är bättre att föräldrarna är oroliga
än att barnen blir det, resonerar hon.
– Jag hör ibland föräldrar fråga sina
barn: ”Ska vi byta blöja nu?” Då har det
gått lite för långt.
Jörgen Löwenfeldt
Journalist och blivande psykolog
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(STĀDNING)

Rent hus

Så städar du med färre kemikalier
Att städa med färre kemikalier är enkelt och skonar miljön,
familjens hälsa och plånbok. Så på med städhandskarna.
I nio fall av tio räcker det med diskmedel och såpa.

D

e flesta börjar
sin städning
med att
dammsuga
bort damm,
matsmulor och kanske
djurhår från golv och stop
pade möbler. Om du är
svag för retroprylar bör du
tänka om i fallet dammsu
gare. En gammal damm
sugare sprider mycket
fint damm, bakterier och
dålig lukt. Satsa i stället på
en kvalitetsdammsugare
med bra sugförmåga och
hepafilter.
Du behöver egentligen
inte särskilt många städ
medel. Faktum är att du
klarar det mesta med mikro
fibertrasa och vatten. Kom
plettera med miljömärkta
produkter mot fläckar och
ingrodd smuts och kalk
avlagringar som till exempel
diskmedel och såpa.
Undvik specialartiklar
som ugnsrengöring, propp
lösare, bakteridödande
medel och klorin. De inne
håller ämnen som kan skada
både miljön och hälsan.
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1

Sopa golvet
Att sopa är underskat
tat. Framför allt om du
har stora, fria golvytor
med mycket smulor eller
grus kan det vara ett bra
alternativ. Välj en tät
borste, gärna i natur
borst med träskaft, och
använd en dammsu
gare med hepafilter när
du ska få bort dammet
från golvet.

2

5

8

Spisen

Såpa görs av tallolja och verkar vårdande
på trä genom att tillföra lite fett. Undvik
grönsåpa som kan ge missfärgning. Ha
inte på för mycket eller för varmt vatten
på trä- eller linoleumgolv så håller de
längre.

6

3
Skåpluckor
Diskmedel är bra för att lösa fett på
till exempel skåpluckor.

4
Ugnen
Många ugnsrengöringsmedel inne
håller lut och ammoniak – undvik
gärna dem. Smörj i stället in ugnen
med koncentrerad såpa och värm till
100 grader. Låt svalna och torka ur.

Fönster
Fönsterputsmedel behövs inte. Det
räcker med diskmedel och vatten för
att få fönstren fina.

9

Torka bord
Blanda lite såpa eller handdiskmedel
i vattnet och använd mikrofibertrasa
för rengöring av ytor som tål vatten. Är
det bara dammigt men inte smutsigt
så kan en torr mikrofiberduk eller torr
mopp räcka.

7
Toaletten
Avstå från starka toalettrengörings
medel som kan innehålla bland annat
klor. Använd i stället miljömärkta toa
lettrengöringsmedel.

Badrummet
Såpa och handdiskmedel fungerar ut
märkt också för att rengöra toalettstol,
tvättställ, badkar och badrumsväggar.
Kalkavlagringar på sanitetsporslin
löses med miljömärkta sura ren
göringsmedel som innehåller till
exempel citronsyra.

Läs mer
Fler råd om rengöringsmedel hittar du på
kemikalieinspektionen.se/konsument
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FOTO ALAMY

Torka golv

Inbränd mat på en spishäll kan tas
bort med en skrapa. Använd också
diskmedel samt mikrofibertrasa och
vatten.
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Åsa Sandell levde i flera år som proffsboxare
i USA. Hon kallades ”The Swedish sensation”.
Parallellt med boxningen jobbade hon som
kulturskribent och redaktör.

Åsa Sandell:

”Jag har överdoserat orolighet”

J

ag hade hunnit fylla 40 innan min barn
längtan besegrade driften att boxas. Efter en
usel VM-match plockade jag ut spiralen.
”Det såg ut som om du inte ville vara
i ringen, Åsa”, sa Lennox, min tränare,
tillika min älskare.
Jag blev gravid på studs och drabbades av
oändlig lycka och galen hybris i mitt lilla dra
giga rum i Brooklyn. Så lätt det gick! Så fertil
jag var! De svenska kvällstidningarna ringde.
Jag sa att jag var chockad och glad.
Några veckor senare började jag blöda. Jag
skrek rakt ut när den unga indiska kvinnan i
vit rock beklagade missfallet på Manhattansjukhuset.
När jag slutade boxas gled Lennox och jag
ifrån varandra. Jag lämnade New York och
flyttade in i en tom lägenhet på Kungsholmen i
Stockholm. Min biologiska klocka klämtade.
En gråkall marsdag lutade sig en skallig man
med vänliga ögon fram över kafébordet. Vi blev
blixtförälskade och flyttade ihop två veckor
senare. Han frågade om jag helt gett upp
tanken på barn.
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Det hade jag inte. Men jag var 42 år gammal och visste
allt om hur bråttom det var. Per var 47 och barnlös och
visste nästan ingenting. Redan samma sommar åkte vi till
Danmark för att göra en provrörsbefruktning och fnittrade
förtjust – så oskuldsfullt optimistiska – när vi kläckte vitsiga
namn på tvillingarna vi skulle få. Ett år av sprutor följde.
Jag pumpade i mig fem eller sex fertilitetskurer tills läkaren
sa ”om jag var din mor skulle jag avråda från fler behand
lingar”.
Jag blev arg och bitter. Hatade alla gravidmagar, även
mina vänners.
Min gynekolog föreslog äggdonation. Vi tog timeout,
funderade, kände efter. Skulle jag inte få föra mina gener vi
dare? Kunde vi förneka ett barn delar av sitt ursprung? Och
hur gammal får man egentligen vara när man blir förälder?
När vi ett år senare åkte till Riga för att göra äggdonation
var vi fast förankrade i vårt beslut och så oändligt mycket
mer ödmjuka.
Jag blev gravid. I min 45-åriga mage frodades en
framgångsrik förening av Pers simmare och en anonym
25-årings ägg. För första gången på många år kunde jag
– paradoxalt nog – fokusera på allt annat än barn.
Det sägs att de föräldrar som fått kämpa hårt för sina
barn tenderar att bli ängsligare, ibland överbeskyd
dande. Men det vete katten. Genom den långa barn
resan har jag redan överdoserat kroppskontroll och
oro. Jag har ransonerat kaffe, mätt hormonnivåer
och simmat mig trött i ett hav av vetenskapliga rön
och vidskepliga råd.
Nu vill jag slappna av och njuta. Jag är en tryg
gare och mindre osäker mamma än jag hade varit
för tjugo, ja, till och med för fem år sedan. Jag bryr
mig mindre om vad folk tycker och
tänker, försöker följa mina instinkter
och skita i konventionerna. Jag vill
släppa kontrollen och hålla vår tids
barnmanier stången: konsumtions
hetsen, sockerskräcken, våt
servettmissbruket.
Kanske blir jag så småningom en
skröplig och bekymrad tonårs
mamma. Men än så länge tror jag att
gamla tacksamma föräldrars öppna
famnar räcker väldigt långt.

EN ENKLARE
VARDAG FÖR FLER

Gick den nya vinterjackan sönder under första pulkautflykten?
Har du köpt en trasig bil? Är barnvagnen du funderar på att köpa
verkligen säker? Vad betyder ekologiskt? Lugn, nu finns hjälp att få.

Hallå konsument är en ny upplysningstjänst dit du kan vända dig med alla dina
konsumentfrågor.
Du når oss via telefon, chatt, Facebook,
e-post och vanligt brev. 15 konsumentvägledare har specialrekryterats för att du ska få
snabba och användbara svar på dina frågor.
Eric Eklund är en av dem.
Vad kan du svara på när jag ringer
Hallå konsument?
– Jag och mina kollegor kan svara direkt på
vanliga konsumentfrågor. Vi ger vägledning
och stöttning, och om vi själva inte sitter inne

120 000
frågor årligen beräknas
Hallå konsument få.

15
vägledare har specialrekryterats
för att jobba med
Hallå konsument.

på svaret på din fråga så får du hjälp att hitta
rätt, säger Eric Eklund.
Hur gör ni då, när ni inte kan svara
direkt?
– Ja, en del frågor kräver djupare
specialistkunskap och då tar vi hjälp
av experter på andra myndigheter eller
konsumentbyråerna. Om du till exempel
har en väldigt specifik fråga om elavtal 
vänder vi oss till Energimarknadsbyrån.
Vi kommer också att skicka konsumenter
vidare till konsumentvägledningen i
kommunerna.
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Förutom att ringa finns andra möjligheter att kontakta er också – vilka?
– E-post, vanligt brev, chatt och Facebook.
Och så vår webbplats såklart, som alltid är
öppen.

Så når du Hallå konsument
Öppettider: vardagar 9–17
Telefon: 0771-525 525
Hallakonsument.se
Det finns också möjlighet att kontakta oss
via chatt, Facebook, e-post och brev.

260

kommunala konsumentvägledare
runt om i landet finns till hands för
att hjälpa dig.

myndigheter samarbetar för att du ska få
bra svar på dina konsumentfrågor.

4

14

språk finns information tillgänglig
på: arabiska, persiska, sydkurdiska,
bosniska/kroatiska/serbiska, tyska,
engelska, spanska, franska, polska,
albanska, finska, meänkieli, samiska
och teckenspråk.

konsumentbyråer inom bankoch finans, försäkring,
energi och telekom ingår
också i tjänsten.
HALLÅ FÖRÄLDER
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Bind upp dig
för tid och
evighet!
!
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Alla kan göra en dålig affär.
Det är därför Hallå konsument finns, en ny rikstäckande och oberoende
upplysningstjänst för småbarnsföräldrar och alla andra. Till oss vänder du
dig med frågor om köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer och annat
du som konsument behöver hjälp med. Helst innan du hunnit göra den dåliga
affären. Ring, mejla eller prata med våra vägledare via chatt eller Facebook.
Vi ger dig snabba och användbara svar eller hjälper dig rätt. Det är bara att
fråga på. Välkommen!

hallakonsument.se 0771- 525 525
•

