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LÖDÖSE. Ett initiativ för 
de hemlösa.

Som dragplåster till akti-
viteten har Rubb & Stubb 
låtit anlita Helene Eklund, 
alias ”Robinson-Helene”.

– Pengarna som vi får in 
under dagen skänker vi till 
Faktum, förklarar salong-
ens ägare, Lotta Lennarts-
son.
När Jul i byn firas i Lödöse, sön-
dagen den 5 december, kryddas ar-
rangemanget av ett helt nytt inslag. 
Det är tjejerna på Rubb & Stubb 
som har bestämt sig för att ge-
nomföra en insamling till förmån 
för Faktum.

– Idén föddes tidigare i höst när 
Helene och jag varit inne i Göte-
borg. På väg hem stötte jag ihop 
med en uteliggare. Jag köpte tid-
ningen Faktum av honom, vilket 
jag alltid gör då jag får tillfälle. Vi 
pratade en stund, skrattade ihop, 
innan jag begav mig hemåt. På 
vägen hem slog det mig hur olika 
våra liv ser ut och att vem som helst 
faktiskt kan drabbas av hemlöshet.

– Jag ringde till Helene som 
omedelbart visade sitt intresse. 
Här såg vi en möjlighet att kunna 
dra nytta av varandras tjänster och 
göra en riktigt bra grej för ett gott 
ändamål, förklarar Lotta.

Tanken är att Rubb & Stubb 
håller öppet som vanligt, frisörer-
na tar inte ut någon lön utan skän-
ker istället sina intjänade pengar till 

Faktum.
– Vi skänker vår arbetskraft 

och kundernas pengar kommer de 
hemlösa tillgodo, säger Lotta och 
tillägger:

– Parallellt kommer det att pågå 
ett lotteri utanför salongen där 
våra givmilda leverantörer spons-
rar med fina priser.

”Robinson-Helene” kommer 
att närvara under hela dagen, skriva 
idolkort och svara på frågor om sin 
tid på ö-riket.

– Ambitionen är att jag ska ser-
vera grillade kokosnötter med salt 
på. Det tyckte jag var gott när jag 
befann mig på ön, men det smakar 
antagligen vidrigt nu, skrattar 
Helene Ekelund.

Hennes medverkan i årets Ro-
binson har inneburit en stor medial 
uppmärksamhet. Hon har figure-
rat flitigt i kvällspressen den senaste 
tiden, men hon verkar ta uppstån-
delsen med ro.

– Jag pratar gärna om saker som 
hänt i programmet och varför det 
blev si eller så. Det som är jobbigt 
är när journalister snokar efter hän-
delser som inte har någonting med 
Robinson att göra, säger Helene.

Hur var tiden på Robinson-
ön?

– Det var en fantastisk upplevel-
se måste jag säga. Jag tog mig fak-
tiskt tid att njuta, även om det var 
svårt ibland.

Hur är det att leva tillsam-
mans på en öde ö under så lång 
tid, långt ifrån familjen?

– Jag sade till mig själv så här 
innan jag åkte: Det här är åtta 
veckor av mitt liv, försök göra något 
bra av det. Familjen har sin vardag 
och klarar sig. 

Vad var jobbigast?
– Du är helt bortkopplad från 

omvärlden och du måste ha ett 
psyke av stål. Det är a och o. Så 
här i efterhand kan jag fundera på 
varför vissa människor kom med i 
programmet. För egen del såg jag 
det som en fördel att ha varit lagi-
drottare, man är van att jobba i ett 
team och kan plocka fram vinnar-
skallen när det behövs.

Beskriv miljön?
– Det var en underbar miljö och 

klimatet var det heller inget fel på. 
Det var emellertid påfrestande att 
leva i den hetta som rådde och att 
tävla i 40-50 graders värme. Krop-
pen tog stryk och det hände att 
läkare klev in och stoppade delta-
gares medverkan.

Vad har du fått för reaktioner 
hemma i Trollhättan?

– Bara positivt! Många kommer 
fram och säger: ”Vi hejar på dig!” 
Det är jätteroligt att höra.

Hur det går för ”Robinson-He-
lene” återstår att se. Ett som är 
säkert är i alla fall att hon dyker 
upp på Jul i byn nästa söndag.

JONAS ANDERSSON

Vi löser inte bara det praktiska utan tar 
även hand om tillståndsprövning och 

nödvändig administration

www.vattenkungen.se

”Robinson-Helene” kommer till Jul i byn
– Rubb & Stubb samlar in pengar till hemlösatill hemlösa

”Robinson-Helene” kommer att finnas på 
plats hos Rubb & Stubb när Jul i byn firas i 
Lödöse nästa söndag.

Gör gemensam sak för de hemlösa. Helene Ekelund och Lotta Len-
nartsson har tagit ett gemensamt initiativ till förmån för Faktum.
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