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– det nya namnet på den offentliga primärvården

Kroppen fungerar inte alltid som man vill. Då är det bra att ha någon  
i närheten som vet allt om rörelseförmåga, muskler och rehabilitering.  
Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och du hittar  
din mottagning på narhalsan.se

KILANDA. Under en 
volontärresa till Kenya 
föddes idén om att 
hjälpa en grupp kvinnor 
genom att sälja deras 
egentillverkade smyck-
en av bioaffi scher och 
modemagasin.

På torsdag kom-
mer Klockar Maria 
Johansson, grundare 
till re:wake design, att 
sälja de afrikanska 
hantverken på Kilanda 
marknad.

Hon hade alltid drömt om att 
åka till Afrika och volontärar-
beta och i oktober 2010 hade 
hon bestämt sig. Klockar 
Maria Johansson, som är 
född och uppvuxen i Ölanda, 
sa upp sig från investment-
banken i Stockholm där hon 
jobbade med personalfrågor 
och gav sig av mot Kenya. 

Hon hamnade i slum-
området Kibera i Kenyas 
huvudstad Nairobi där 
befolkningen lever på under 
en dollar om dagen. 

Hennes uppdrag var att 
utbilda invånarna i entrepre-
nörskap och hon noterade 
då att det bara var män som 
sökte till programmet.

– Kvinnorna är i hemmet 
och tar hand om barnen, 
så jag började fundera på 

om det fanns något som de 
kunde göra hemifrån och då 
föddes idén om smyckestill-
verkning. Jag kom i kontakt 
med en kvinna som lärde mig 
hur man tillverkade pärlor av 
bioaffischer och modemaga-
sin, som jag sedan lärde nio 
kvinnor i Kibera, berättar 
Maria som grundade re:wake 
design i början av 2012.

Inspirerar andra
Smyckena säljs både på 
re:wake’s hemsida och i buti-
ken Lipgloss fashion i Stock-
holm. En del av pengarna går 
tillbaka till kvinnorna, som 
inte bara får mer pengar till 
familjen utan även en chans 
att spara undan för att kunna 
starta ett eget företag eller 
investera i något befintligt. 

– Jag tror mycket på hjälp 
till självhjälp för att männ-
iskor ska kunna ta sig ur fat-
tigdom på egen hand. Det 
är viktigt att inte se dessa 
kvinnor som offer, utan som 
starka personer som kan 
inspirera andra. 

Klockar Maria Johans-
son jobbar 80 procent som 
HR-chef på ett it-företag i 
Stockholm och resterande 
tid arbetar hon med re:wake 
design. 

På Kristi Himmelfärd 
återvänder hon till hemtrak-

terna och Kilanda marknad 
där hon kommer att sälja de 
afrikanska hantverken vid ett 
bord inne i kvarnen. 

– Afrikanska hantverk från re:wake design på Kilanda marknad 

Smycken direkt från hjärtat

Klockar Maria Johansson, 
grundare av re:wake design, 
är uppvuxen i Ölanda, men 
numera bosatt i Stockholm.

En grupp på nio kvinnor i slumområdet Kibera i Kenyas huvudstad Nairobi tillverkar smyck-
ena och pengarna från försäljningen går direkt tillbaka till dem. 

FAKTA
Namn: Klockar Maria Johansson
Ålder: 31
Gör: HR-chef på ett it-företag
Bor: Stockholm
Uppvuxen: Ölanda
Fritidsintressen: Träning, dans, 
smyckestillverkning, resa
Aktuell: Säljer afrikanska smycken 
från sitt företag re:wake design på 
Kilanda marknad

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Det prestigefyllda diplomet 
har blivit en vandringspo-
kal som ska gå från företag 
till företag med en vecka på 
varje ställe. Förutom att äran 
delas mellan de som förtjä-
nar den får Jannike Åhlgren 
tillfälle att besöka företagen. 

Dessutom får den företa-
gare som har diplomet själv 
bestämma vem som ska få det 
nästa gång. På så sätt hoppas 
näringslivschefen på att få 
träffa även de som inte alltid 
syns och hörs mest.

Det var på näringslivskväl-

len förra onsdagen som hon 
räckte över diplomet till en 
förvånad Katarina Sundbäck, 
som fick tillfälle att presen-
tera sitt coachingföretag 
Frontways, som hon startade 
2011. 

I vintras gick hon samman 
med Lennart Johansson, som 
driver ett liknande företag, 
Lennart Johansson Consul-
ting.   

Det visade sig vara ett 
klokt beslut och Katarina 
menar att styrkan ligger i att 
de kompletterar varandra på 
ett bra sätt.

– Katarina Sundbäck och Lennart Johansson först ut

Diplomet blir vandringspokal

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Jag har lång erfarenhet 
från den kommunala verk-
samheten, medan Lennarts 
bakgrund är inom näringsli-
vet. Om jag fokuserar mer på 
grupper, arbetspar och indi-
vider så inriktar han sig på att 
coacha chefer och företagsle-
dare, även om vi i mångt och 
mycket gör samma sak. Inom 
coaching måste man ha ett 
nätverk och man blir startare 
av att jobba tillsammans, sär-
skilt i en liten kommun som 
Ale.

Lyfta tjänsteföretag
Tidigare har Lennart, som 
drivit sitt företag sedan 2009, 

främst haft klienter i Göte-
borg. När Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M) ville veta hur 
företagsklimatet kunde för-
bättras i Ale tog han istället 
chansen att berätta vad han 
kunde bidra med.

– Det hände ingenting på 
ganska lång tid, men nu har 
vi kommit igång och det är 
mycket tack vare att Jannike 
Åhlgren verkar förstå vad det 
är vi vill. 

Näringslivschefen hade 
en tanke när hon valde de 
två coacherna att som första 
företagare motta diplomet. 

– Fokus hamnar ofta på 

industriföretagen och därför 
tyckte jag att det vore kul 
att lyfta fram deras tjänste-
företag. Det är spännande 
hur de nätverkar och jag tror 
mycket på den här typen av 
företagande, säger Jannike 
Åhlgren. 

Katarina och Lennart har 
bestämt att nästa företagare 
att få besök av näringslivs-
chefen och motta diplomet 
är Kristina Strömberg, som 
erbjuder personlig träning 
genom sitt företag Artyflex.

Diplom på vandring. Näringslivschefen Jannika Åhlgren (t.h) har bestämt att diplomet Diplom på vandring. Näringslivschefen Jannika Åhlgren (t.h) har bestämt att diplomet 
från Svenskt Näringsliv ska vandra mellan företagen, vilket ger henne en chans att be-från Svenskt Näringsliv ska vandra mellan företagen, vilket ger henne en chans att be-
söka dem. Först ut var Lennart Johansson och Katarina Sundbäck som samverkar genom söka dem. Först ut var Lennart Johansson och Katarina Sundbäck som samverkar genom 
sina respektive coachingföretag. sina respektive coachingföretag. 

ALE. Diplomet som Ale kommun erhöll från 
Svenskt Näringsliv för Årets klättrare i Västra 
Götaland ska inte stå och samla damm på kom-
munhuset. 

Det bestämde näringslivschefen Jannike Åhl-
gren på näringslivskvällen förra onsdagen och 
räckte över det till coacherna Katarina Sundbäck 
och Lennart Johansson.


