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Namn Ulrica Loeb.
Ålder 39.
Yrke Webbkonsult.
Familj Man och två barn,
4 och 6 är.

Bor Lägenhet i Stockholm.
Aktuell Med det ideella
i n itiativet hjälpstickan.se,
dit man kan skänka hem-
stickade saker till hem-
l ösa.
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ommen tiil GnällO - Gnäll-
udsmannen. Ditt ombud för
heter, idiotier och irritations-
rent. Tipsal

umt i luren
i natten väcks Gnällombuds-
ren av mobrlen. Bara en sig-
är fram, GnällO hinner inte
r, men rlnger yrvaken och
nula nyfiken upp det långa
'et på dlsplayen som börjar
882.
t var dumt gjort.
r från andra änden hördes
musik, och samtalskostna-
ramnade någonstans kring
ralappen.
ällO är långtifrån ensam om
drabbats av bluffsamtalen

rnligt Telia kommer från
lia.
kan vara dyrt att vara nyfi-

J bister min Gnällombuds-
en
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Fagers
En av Sveriges starkast lysande
kometer på designhimlen är Jens
Fager.

Det har gått bra för Jens som
gick ut Konstfack så sent som i

våras. Hans serie med grovhuggna

stolar, bord och kandelaber gjorda
för värdshuset Julita gård, har fått
stor uppmärksamhet. Möblerna,
handgjorda med bandsåg, liknar
surrealistiska tredimensionella
serieteckn ingar.

Det är härligt att sätta in ett för-
sta fång tulpaner så fort granen
åkt ut. Och den 15 januari firas
Tulpanens dag. Svenska odlare
lockar med hela 200 sorters tul-
paner, i färger från mörkt vjolett
tlll vitt.

Den djupröda'lle de France'är
en av våra populäraste tulpaner
och finns på den svenska tio-i-
topplistan. FoToANETTEsTEVERS
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Hej ulrica Loeb som skänker stickat till hemlösa
Du har startat Hälpstickan dit man
kan skicka hemstickade plagg som
skänks till hemlösa. Hur började
det?

-Jag hade funderat länge på att
kombinera mitt intresse för stick-
ning med att kunna hjälpa. Det har
varit en lång process, kanske ända
sedan 1992 när jag nästan varje
dag såg en man som stod på min
busshål lplats och frös.

Hur många har skänkt något till
hjä I pstickan. se?

- Kanske 50 personer som
skickat allt från ett par strumpor till

påsvis med grejer. I mrtten av no-
vember kunde jag lämna tre stora
svarta sopsäckar fulla med grejer
tiil Stadsmissionen i Stockholm.

Hur många mössor och vantar
har du själv stickat till hemlösa?

- Fem, sex grejer, så det f inns
de som har bidragit med mycket
mer. Allt märks med hjälpstickan.
se-eti kett.

Har du sett någon med märkt
mössa?

-Nej, men jagkikar lite när jag
går förbi någon som säljer Situation
till exempel, tidningen för hemlösa.

Varför gillar du att sticka?
*Jag tycker det är så härligt att

krypa upp i soffhörnet och bara
tänka på aviga och räta. Det är lite
kontemplativt.

Har du någon stickning på gång
just nu?

-Ja, jag har alltid flera på gång.
Just nu har jag lite dille på estniska
spetssjalar i ull, min svärmor ska få
en. Och så stickar jag ett par lovik_
kavantar ti I I hjälpstickan.se.

I Vill du sjätv hjätpa? Gå in på
hjälpstickan.se så kan du läsa mer.
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iSverige
ll0 januari La Rondine Opera
från Metropolitan Live jn HD.
Med Angela Gheorghiu och
Roberto Aiagna i puccinis
underbart melodiska skildring av
kärleken. Kanske just där du bor.
För mer informatjon gå in på:
wwwfhp.nu

115 januari-3O augusti Natio_
nalmuseum ställer ut porträtt av
Hans Hammarskiöld. Hammar-
skiöld är ett av de största nam-
nen i svensk fotohistoria och är
även internationel lt välkänd.
Han har verkat rnom de flesta
genrer. Under 1950-talet arbe_
tade han bland annat åt mode-
magasinet Vogue. Fri entr6.

Vill du veta vad som är
på gång i Sverige? Eiler
tipsa andra om ett kom-
mande evenemang? Gå
då in på icakuriren.se
under Kalendarium.
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