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#Nyhetsbrev 8 – Jämställdhetsbutiken  
 

Hej! 

 

Idag har jag suttit, hela dagen, och redigerat ett utkast till en handbok som jag skulle 

vilja presentera i Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg den 26 - 29 

september. Det var sista dagen för intresseanmälan idag så jag fick snällt sätta mig.   

Jag tror i och för sig inte att jag kommer med men hade jag inte försökt skulle jag 

ångra mig. Då skulle jag aldrig få veta.  

 

Jag var ju med förra året med min barnbok - Djuphavsfisken Orvar och den 

självlysande lampan – vilket var jättekul även om publiken var de som jag själv hade 

släpat dit 😊 De ansvariga för Värmlandsmontern känner alltså till mig vilket är bra 

men samtidigt vill de säkert ha andra författare på scenen i år. Det som lutar till min 

fördel är att i år har bokmässan jämställdhet som en av inriktningarna.  

Och det handlar naturligtvis min handbok om 😊 Jag har döpt den till ”Määh… jag 

vill också vara med!” och tar upp det jämställdhetspolitiska målet – Jämn fördelning 

av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.  

Boken handlar alltså om samma saker som tjänsten JämställdhetsPT och innehåller 

verktyg och checklistor som familjerna kan följa för att få till en jämställd vardag.   

 

I och med detta och att våren har varit full med olika aktiviteter så blir det inte så 

mycket i nyhetsbrevet denna gång. Ni får hålla tummarna att det går vägen och i så 

fall får ni komma som publik 😉 Till nyhetsbrevet i juli så vet jag så då får ni också 

veta hur det har gått.  

 

Till dess, ha en skön vår så hörs vi igen 1 juni.     

 

Men kom ihåg att jag gärna hör ifrån er gällande allt som rör jämställdhet.  

Så skriv till mig på mail; carola.agren@carokomp.com 

eller skriv offentligt på FB eller Instagram.   

 

Hälsningar Carola Ågren  
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