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SPANING

Goda krafter i höstskörden
2. HÖSTGOTT
Det är bara att kapitulera inför 

Roy Fares senaste kokbok Delici-

ous (Bonnier fakta). Här finns gu-

domliga recept på det söta och 

goda som behövs för att pigga upp 

hösten. Precis som i tidigare böck-

er förekommer Roy Fares på bild 

lika ofta som kakorna och tårtor-

na. Som hästtjej blir jag extra för-

tjust i de fina ridbilderna. 

Pris: 201 kr hos Adlibris. 

4. KVINNOKRAFT
Design- och kunskapscentret Livs-

tycket i Tensta ger kvinnor möjlig-

het till kreativt arbete men också 

till undervisning. Deras senaste 

samarbete är med möbelföretaget 

Sweef vars soffa klätts i tyget Hall-

wylska som i sin tur kom till i ett 

samarbete mellan Hallwylska 

museet och Livstycket. Pris vid 
förfrågan. www.sweef.se

5. ÅTERVUNNET HANTVERK
Africa now importerar och säljer 

produkter tillverkade i södra 

Afrika. Mycket av materialet är 

återvunnet och flera av företagen 

är rättvisemärkta. Detta fodral för 

en Ipad mini är tillverkat av Wren 

Design i materialet cementsäck. 

Insidan är gjord av mjukt borstad 

bomull och utsidan har behand-

lats för att tåla vätska. 

Pris: 335 kr. Africanow.se

3. VANDRINGSLJUS
Nya designsamarbeten presente-

ras varje månad och företaget 

Muuto är specialister på att knyta 

till sig duktiga formgivare. Ett 

exempel är Jens Fager som för 

Muuto skapat ljustaken Grip som 

är tänkt att vara enkel att flytta 

runt i hemmet. Material, gjuten 

aluminium, finns i fyra färger. 

Pris: 249 kr. www.muuto.com

1. FRIVILLIGT STÖD
Ät gott, bli mätt och bidra till att 

bekämpa världssvälten. Tre hög-

skolestudenter och sex olika food 

trucks har gått samman i eventet 

Hungry heart där all mat serveras 

utan fasta priser. Besökarna får 

själva bestämma vad de vill betala 

och alla intäkter går till den ideel-

la organisationen Hungerprojek-

tet. Lördag 6 september, kl 12–15, 

Hornstull strand. 

Ett stråk av höst färgar Joanna Drevingers val som handlar om
goda samarbeten. Här några dynamiska exempel.
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