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Telefon: 0303-24 61 80 

Bultgatan 40 i Kungälv
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* Ring eller se vår hemsida för information om standardinstallation. ** Försäkring gäller ej för företag.

KLIMATTEKNIK

MITSUBISHI GE-35

14900 kr efter ROT-avdrag  

Standardinstallation* ingår  

(pris utan ROT 17400 kr)

1 500 kr är avdraget från vårt 
ordinarie pris 18 900 kr.  
3 års extra trygghetsförsäkring  
ingår, ordinarie pris 875 kr.

Kampanjbesparing: 2375 kr

-  Underhållsvärmefunktion  

- 5,3 kW maxeffekt värme   

- Extremt lågt ljud

Kyla på sommaren!

Billig Värme på vintern!

Underhållsvärmefunktion - 
Perfekt i garage eller sommarstuga!

Passa på NU!
Lågsäsongserbjudande på luft-värmepumpar.

Kort leveranstid, spara upp till 2375 kronor. 

Vi har även förmånliga erbjudanden på Bergvärme

GÖTEBORG. För att 
väcka debatt kring 
stympning av små 
flickor världen över 
skapade Caroline Nord-
lund ett eget smycke.

Överskottet går till 
organisationen Kvinna 
till Kvinna som arbe-
tar för flickors och 
kvinnors rättigheter i 
utsatta länder.

På två månader 
har Carolines unika 
smycken bidragit med 
över 10 000 kronor.

Caroline Nordlund har alltid 
varit engagerad i tjejfrågor. 
Under studietiden i Ale gym-
nasium gjorde hon flera upp-
märksammade insatser för 
utsatta flickor. Bland annat 
arrangerade hon föredrag för 
föräldrar där tjejproblem som 
ätstörningar och identitets-
kris diskuterades. Inför Den 
internationella kvinnodagen, 

8 mars, bestämde hon sig för 
att göra ett provocerande 
smycke. 

– Jag ville få omgivningen 
att reagera, att själva ta upp 
ämnet och börja prata om 
det. Effekten blev precis vad 
jag hoppats på och många 
frågade var jag köpt smycket. 
När de förstod att jag gjort 
det själv kom önskemålen 
om att få köpa. Jag började 
i liten skala, men bestämde 
mig sedan för att lägga ut det 
på facebook. Nu kommer det 
ordrar från hela landet, berät-
tar Caroline Nordlund som 
direkt bestämde sig för att låta 
överskottet gå till välgörande 
ändamål.

– Jag frågade runt och 
kände att organisationen 
Kvinna till Kvinna motsva-
rade mina ambitioner och vär-
deringar. Två tredjedelar av 
försäljningssumman går dit, 
resterande är material- och 
fraktkostnader.

Att människor i allt större 

utsträckning kommer att bli 
medvetna om vad konsum-
tionen i själva verket bidrar 
till och ifrågasätta varornas 
ursprung är Caroline helt 
övertygad om.

– Ingen vill köpa något som 
främjar barnarbete och kan de 
köpa ett fint smycke som sam-
tidigt stöttar ett välgörande 
ändamål så tror jag alla gör det 
i framtiden.

Via facebook säljer hon nu 
sitt unika Snippasmycke som 
finns både som armband, hals-
band och örhänge.

– Jag hade gärna sålt dem 
i någon butik och det finns 
förfrågningar, men jag lägger 
redan all min vakna tid på att 
tillverka till dagens beställ-
ningar. Jag hinner helt enkelt 
inte.

Inom kort kommer ytter-
ligare en variant av Snippa-
smycket, ett halsband helt i 
silver.

– Det är en exklusivare vari-
ant, men oerhört vackert. Jag 
hittade en silversmed i Kode 
som tog sig an uppgiften. Det 
ska bli väldigt spännande att se 
hur försäljningsutvecklingen 
blir för detta, säger Caroline 
som redan har varumärkes-
skyddat sin skapelse. 

Till vardags är hon försäl-
jare inom marknadsföring 
med betoning på IT-tjänster, 
ett yrke hon stortrivs med, 

men hon gör ingen hemlig-
het av att drömmen vore att få 
ägna sig åt människorättsfrå-
gor på heltid.

– Det är ett så angeläget 
ämne och jag känner starkt för 
alla delar av världen. Självklart 

har just kvinnorna i Afrika 
engagerat mig. Senaste Kong-
orapporten visar att 1100 
kvinnor våldtas varje dag. 
Det är helt oacceptabelt och 
jag blir så arg. Vi måste göra 
något, understryker Caroline.

Med Snippasmycket på 
stark frammarsch kan hela 
världen få en positiv reaktion.

Snippasmycket gör succé

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Caroline Nordlunds Snippasmycke gör succé. Överskottet går till välgörenhetsorganisatio-
nen Kvinna till Kvinna och syftet är bland annat att väcka debatt om hur småflickor tvingas 
till stympning.CAROLINE NORDLUND

Ålder: 24
Bor: Göteborg
Yrke: Säljare av marknadsförings-
tjänster.
Koppling till Ale: Mamma och kom-
pisar
I sommar: ”Först ska jag ta körkort, 

sen vill jag bila i Europa två veckor”.
Bonusfakta: Utsågs 2006 till ”Ett 
gott föredöme”, Ale kommuns ung-
domsstipendie. 11 år gammal var 
Caroline också Alekurirens första 
ungdomsreporter för sidan SPAN.

– Caroline Nordlunds skapelse för utsatta flickor och kvinnorch kvinnor
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