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#Nyhetsbrev 21 – Jämställdhetsbutiken  
 

Hej! Känner ni också som jag att Covid-19 har lugnat ner sig lite. Det har det kanske 

inte gjort, i alla fall inte om en bor någon annanstans än Stockholm, men det känns 

så. En glömmer bort sig lättare och kommer på sig själv med att stå alldeles för nära 

någon i affären till exempel. Borde vara tvärtom. Att efter ett tag borde en vänja sig 

och hålla avstånd men så är inte fallet. Får skärpa oss helt enkelt 😊 då vi nog får 

leva med Corona ett tag till. Om inte värmen tar den förstås då jag hört att viruset 

kan vara värmekänsligt. Hoppas det och i så fall kan det väl få bli så där varmt som 

det var sommaren 2018. En liten stund i alla fall. Bara så att Corona gått hädan för 

annars var det outhärdligt 2018 enligt mig och jag höll på att gå hädan av värmeslag. 

Det var som ett jobb att stup i ett åka och bada för att överhuvudtaget stå ut. Och så 

många suckar som kom från mig den sommaren har jag nog aldrig utstött innan.  

   
Och en del tyckte det var helt fantastiskt. Hmmm….  

 

Det blev inget vårdjobb för mig som jag skrev om förra nyhetsbrevet. Det skrämde 

mig att de inte hade skydd inom äldrevården så jag vågade inte försätta mig i det. Jag 

är ensamstående med två barn som behöver mig i sin vardag så det fick vara. Jag 

ringer istället runt till alla företagare i Filipstad och hör hur det går för dem samt om 

de fått information om stöden de kan få. Det är också viktigt tycker jag.  

 

Nu kan jag äntligen annonsera och marknadsföra Jämställdhetsbutiken igen så det 

har jag gjort. Jag startade med Djuphavsfisken Orvar och den självlysande lampan 

som jag marknadsförde på FB och spelade in en liten filmsnutt om att vid köp av 

boken ingår även nu en e-bok och kombinerad ljudbok.  

 

I Jämställdhetsbutikens webbshop finns metodboken Määh… jag vill också vara med! 

och tjänsten JämställdhetsPT som handlar om det obetalde hem och omsorgsarbetet 

så i juni kommer jag göra en serie av inlägg om just det obetalde hem och 

omsorgsarbetet. Med start idag och jag kommer även att marknadsföra inläggen. Ni 

har säkert märkt att det är många som hittat nya sätt att nå ut till sina kunder med 

digitala möten och dylikt. Samt att fler gör videos och webbinar och det har jag också 

hängt på så det blir små miniwebbinar.  

 

Så håll utkik antingen på FB eller i flödet. På Insta blir det en variant då jag 

upptäckte att videoinläggen var för långa för Insta.  
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Perfekt läge just nu att samtala, kartlägga, samordna och förändra. För när skulle det 

kunna vara bättre än nu när de allra flesta är hemma mer. Män som reser mycket i 

sitt jobb är hemma nu istället. Och de som jobbar mest är vårdpersonal vilket är 

mest kvinnor. Så förändringen till att, oftast män enligt statistik, ska ta mer ansvar 

för det obetalda hem och omsorgsarbetet kanske redan har startat. Och genom att 

använda sig av Jämställdhetsbutikens produkter och tjänster kan en även få stöd och 

hjälp på vägen.  

 

Det var allt för nu. Ni får ha en skön juni. Nästa nyhetsbrev kommer 1 juli 2020. 

  

Tills dess; Kom ihåg att jag gärna hör ifrån er gällande allt som rör jämstäl ldhet. Så 

skriv till mig på mail; info@jamstalldhetsbutiken.com eller skriv offentligt på FB 

eller Instagram.    

 

Ta hand om er och krama de ni kan. Ha det gott! Hälsningar Carola Ågren 


