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I och Leo behöver inte klä sig i bara rosa och ljusblått. Mia Lundmyr tröttnade på
'sutbud och designar nu egna barnkläder och mamma prylar. Foto:MALINBONDE

3mmaMia- hon
~vstorföretagare!
Lundmyrsatsade allt påvetebältet
:mdmyrväntade
Ibarnblev hon
lagd och lämnad

nvishet började
na kläder och
;måbarn, samt
odukter för bli-
mmor.
er hon det
srika företaget
)f Sweden.

~asom skulle deppat

rarit i Mia Lundmyrs
ifsen. Under gravidi-
ldra barnet blev hon

l av sin man och upp-
!bbet som välbetald

ef.Men motgångarna
motsatt effekt.
. förbannad över att

.ttatt göra sig av med

en höggravid anställd. Eftersom
jag plötsligt hade blivit ensam-
stående var det inte läge att bli
knäckt.

Trött på blått och rosa
Vägen till ett eget företag började
med ett vetebälte. Mia gick på en
föreberedande förlossningskurs
hos Profylaxgruppen när iden
kom till.

- De tog upp problemet med
att de smärtstillande vetevärmar-

na inte satt fast. Så jag utarbetade
vetebältet år dem, en vetevärmare
som går att spänna fast. Och den
blev en succe.

Eftersom hon var så trött på
allt rosa och ljusblått började Mia
även designa mamma-barnsaker
utan för mycket krusiduller. För
drygt ett år sen grundades företa-
get Lundmyr ofSweden. I dag har

de 350 återförsäljare och nästa år
satsar de på export.

Majskrokar -.
Säljer: Majs-i''J'o}I
krokar,fettsnålt
snacks för stora
och små.

Bakgrund: Allt
började i Finland
på gO-talet när
föräldrarna

Margareta och
Antti Korpelainen ville hitta bra
snacks till sin födoämnes-

allergiska dotter. Resultatet blev

att de själva tillverkade nyttiga
majskrokar, som snart gjorde
succe hos barnfamiljerna - och

viktväktare. Nu har krokarna just
lanserats i Sverige.

Kontakt: www.majskrokar.se

Säljer:
Barnkläder.
Bak-

g~~~~:1V~'
mammorna
Katrine Schultz
Colette och

Vigga Svensson
träffades på
mammagruppen

och började snart
tillverka barn-
kläder hemma i
vardagsrummet. I dag har alla

trendmedvetna föräldrar shoppat
minst en Katvigtröja.

Kontakt: www.katvig.dk
"Företag med hjärta"
- Jag har jobbat så länge i re-

kl~världen och är trött på
ytlIgheten. Nu vill jag driva
ettföretagmedhjärtaochenga-. Varmedochtävlaom
gemang. 10paketomvardera1pyjamas

Ettexempelärattförpack- och1nallefrånföretagetLundmyrof
ningarnatillverkasi åter- Sweden.Varjepaketärvärtca400~vinningsbart material. Ett kronor.Görsåhär:Svarapåfrågan
annat är att det är handi- nedan.Svaretfinnsi tidningen.Skicka .

kappade ungdomar som svaretpåettVYKORTsamtMOTI-
fyllervetebältena. VERAmedhögst15ordvarför

_Påmina tidigarejobb just duskavinna.Uppgenamn
som anställdhar jagalltid ochadress.Skickaditt bidrag
kommit först och gått sist. senastden15decembertill:
Jagjobbar likamycketnu, AftonbladetFamily,"Pyjamas",~Ja.ING
förmodligen mer, men nu 10937Stockholm.Fråga:
kan jagsjälv styra över min tid. a VadheterSofiaWistams

Terri Herrera Eriksson I yngste son?
family@aftonbladet.se


