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Så mycket stiger villapriserna i ditt
län – SCB:s småhusbarometer 09.30

Läs hela
tidningen digitalt
– logga in med
ditt Di-konto
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Sudokulösning

Läs mer

Rullar ut ny mötesplats

Digital tjänst hjälper föräldralediga att hitta varandra
Nu kan barnvagnsrullande föräldrar
enklare komma i kontakt med varandra.
Reklamparet Evelina och Mattias
Åkerberg har skapat en digital tjänst
som ska leda till fler personliga möten.
Vintern 2014 blev kommu
nikatören Evelina Åkerberg
och Mattias Åkerberg, som
driver reklambyrån Please
copy me, föräldrar till sonen
Elis. Under föräldraledig
heten fick de en idé som upp
stod ur deras eget behov – att
träffa andra föräldrar i när
heten med barn i samma
ålder.
”Det blir roligare att vara
föräldraledig när man kan
ses på lekplatsen med en
k affetermos, gå på öppna
förskolan eller besöka ett
museum tillsammans med
andra. Problemet var att det
inte fanns något enkelt sätt
att träffa andra föräldra
lediga. Vi insåg snart att fler
verkade känna likadant”,
säger Evelina Åkerberg.
Den 1 april lanserade de

tjänsten Rulla vagn, där den
som är hemma-med-barnförälder kan söka efter en
redan existerande föräldra
grupp eller starta en egen.
Tjänsten hjälper föräldralediga i hela landet att ta
den första kontakten med
varandra. Redan nu har det

NY PÅ WEBBEN. Sajten
har bara funnits i en vecka
– och redan har över
100 grupper startats.

startats drygt 100 grupper.
”Alldeles nyss fick vi ett
mejl från en mamma i Göte
borg som hade startat en
grupp och fått kontakt med
flera andra mammor. I dag
träffade hon en av dem, och
hon skrev till oss att de till
sammans med barnen hade
träffats på en lekplats, fikat
och eftersom de hade så trev
ligt också fortsatt en sväng
på stan”, säger Mattias Åker
berg.
”Nu ska de ses igen i mor

gon på öppna förskolan.
Trots att detta är en digital
tjänst leder den till person

liga möten”, inflikar Evelina
Åkerberg.
De beskriver satsningen
på Rulla vagn som ett rent
passionsprojekt.
”Vi har båda heltidsjobb
inom reklam och kommuni
kation, som vi nu kombi
nerar med att vara delat
f öräldralediga med
Elis. Så arbetet med
Rulla vagn är ett pro
jekt som ligger utanför
våra yrkesarbeten och
efter att Elis har som
nat.”
Visionen, säger Eve
lina Åkerberg, är att vara
den självklara första mötes
platsen för föräldralediga
i hela Sverige.
”Många företag säger att
’vi inte har konkurrenter’ och
så har de visst det, men vi har
verkligen letat efter en
svensk sajt som gör det möj
ligt för mammor och pappor
att hitta varandra – och vi
hittar inga. Rulla vagn är
ingen community eftersom
det redan finns många bra
verktyg för att prata med var
andra på nätet. Vår satsning
handlar i stället om att få den
där första kontakten och
bestämma sig för att ses”,
säger Mattias Åkerberg.
HENRIK LENNGREN
henrik.lenngren@di.se
070-891 98 06

SÖKTE SÄLLSKAP. Evelina och Mattias Åkerberg fick idén till Rulla vagn under de egna ledigheterna med sonen Elis.
FOTO: MIKAELA WATSFELDT
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TOURING SPORTS
ACTIVE PLUS
Förmånsvärde från

1.346 kr/mån*
Leasing från

1.287 kr/mån exkl moms**
KAMPANJPRIS 213.900 KR INKL MOMS, GÄLLER T O M 30 JUNI 2016. ORD. PRIS 234.900 KR INKL MOMS.*PRELIMINÄRT NETTO VID 50% MARGINALSKATT. **FINANSIERINGSUPPGIFTER FRÅN TOYOTA FINANCIAL SERVICES: ORD RÖRLIG RÄNTA 3,95 % (APRIL 2016), 36 MÅN, 4.500 MIL, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE. LEASINGPRISER ÄR EXKL MOMS. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER.BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: 4,0 L/100 KM OCH 92 G/KM. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. MED RESERVATION FÖR PRISFÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL.

