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#Nyhetsbrev 13 – Jämställdhetsbutiken  
 

Hej!  

Nu har Bokmässan i Göteborg varit. Lika myllrande, svettig och inspirerande som 

vanligt. Underbart att se så mycket folk, män och kvinnor i alla åldrar och även 

ungdomar och barn, vilket bevisar att böcker fortfarande har en stor roll i vårt liv. 

 

Mitt framförande i Värmlandsmontern gick relativt bra. Däremot kan det kännas ”lite 

avigt” att berätta i 25 minuter om statistik gällande föräldrars hem- och 

omsorgsarbete, föräldraledighet och metoder och verktyg att jobba mot en mer 

jämställd familjekonstellation i Värmlandsmontern där det mer känns som folk 

kommer för att lyssna på Värmlandshistorier av olika slag. Ni kan se presentationen 

på Jämställdhetsbutikens FB och Youtube.   

 

Jag tänker att nästa år ska jag försöka hitta bättre ytor för att presentera 

Jämställdhetsbutikens produkter och tjänster. På ställen dit personer kommer för att 

de är just intresserade av jämställdhet. Vi får se hur det blir men Värmlandsmontern 

blir det nog inte i alla fall. Har ni några förslag på vart jag ska marknadsföra 

Jämställdhetsbutiken så hör gärna av er.    

 

Nu ser jag fram emot en lugn höst med vila, rekreation i skog och mark, samla 

krafter men att också snart dra igång ett bokprojekt igen. I nästa nyhetsbrev berättar 

jag om hur det går. Jag är lite sugen på att försöka skriva en kapitelbok för åldern  

9-12 år. Jag hittade en lapp på Bokmässan om att Bonnier hade en skrivutmaning. Jag 

har aldrig skrivit något till den åldern men någon gång kan ju vara den första.  

 

Förstudien som jag berättade om i förra nyhetsbrevet är också på gång så i vinter vet 

jag mer hur det går med den. Om det finns så pass många företagare som vill jobba 

med jämställdhet som tillväxtfaktor för att det ska vara någon idé att söka ett 

genomförandeprojekt. Det får ni också veta lite mer om i nästa nyhetsbrev.  

 

Ha en fortsatt fin höst och så vi hörs igen 1 november.  

 

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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