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GRAFISK FORM
På vår grafiska avdelning skapar vi allt från logotyper 

till en grafisk profil för ditt företag. Vi kan hjälpa dig 

med boksättning och arbete med bilder till omslag med 

mera. För att marknadsföra dina produkter producerar 

vi tryckfärdiga annonser, kataloger, affischer, 

produktblad och pressreleaser med mera. Vi erbjuder 

även webbgrafik i form av banners, nyhetsbrev och 

design av hemsidor/webbshoppar.

Orlanda Jacqueline 
 Harpman

PRIX
MEDICIS

Man måste 
        ingenting.

 

Kvarnbergs fajansfabrik

Roland Johansson

K
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D här skriften handlar om Kvarnberg – en liten idyll i skuggan av 
Fiby urskog cirka två mil från Uppsala.

1538 nämns Kvarnberg för första gången i stiftets jordabok. Där 
står skrivet att det är en kvarn med ”tvenne kvarnstenar” av sandsten 
som hämtats från Malung. 

I mitten på 1730-talet anlände till Uppsala en förmögen och 
aktad man som hette Anders Berggren. 1742 tog han över arrendet 
på Kvarnberg och påbörjade en rejäl upprustning. I mitten på 1750-
talet fick han ”kommerskollegiets tillstånd att på hemmanet Kvarn-
berg bedrifa ett porcelainverk för förfärdigande af oäkta porcellain.”  

Nu börjar historien om 
fajansfabriken i Kvarnberg, 
som spänner långt fram i 
både tid och rum.

www.paneter.se  l  08-440 76 76

Nu har vi glädjen att erbjuda härligt krämfylldamörka chokladpraliner och chokladkakor från Whitakers i vår webbutik. Välj mellan 18 underbara smaker för olika tillfällen. Veganskt, glutenfritt och ljuvligt! Både choklad och förpackning har tillverkats med stort fokus på ingrediensernas ursprung, tillverkningssätt, kvalitet och hållbarhet.
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Du förtjänar god choklad!

Med reservation för prisändringar.

Att hitta
sin väg

Dessa träffar vänder sig till åk 3 

elever som känner sig osäkra på vad 

ni vill göra efter gymnasiet. Vi jobbar 

med rimliga mål, självkännedom 

och att våga följa sin inre röst. 

Träffarna startar vecka 9 och vi 

träffas varannan vecka ca 1.5 h under 

våren. Jag använder mig av verktyg 

som samtal, kroppskännedom, 

avslappning, övningar och kunskap 

om tankar och känslor. 

Stärka
självkänslan & 

livsglädjen 
Dessa träffar vänder sig till åk 1 & 2 elever 

som vill öka kunskapen om sig själva. Vi 

kommer att titta på verktyg/strategier till 

att må bra, hitta drivkraft/motivation och 

komma igenom svårigheter i livet. Träffarna 

startar vecka 8 och vi träffas varannan 

vecka ca 1.5 h under våren. Jag använder mig 

av verktyg som samtal, kroppskännedom, 

avslappning, övningar och kunskap om 

tankar och känslor.

Jag har mångårig erfarenhet av personlig utveckling och är även utbildad 

coach. Under våren kommer jag att starta upp två grupper på skolan enligt 

ovan. I grupperna kommer det att vara mellan 5-7 personer. Anmälan 

sker till mig via PROGRESS eller sök upp mig innan den 1 februari. Jag 

meddelar under vecka 6 vilka som får plats. Vi kommer tillsammans i 

grupperna att bestämma när vi ska ses men det blir dagtid. Träffarna 

sker i grupp då jag vet att i gemenskap med andra går den egna processen 

snabbare. Jag vet att behovet, tempot och pressen är stor för er ungdomar och 

jag vill att våra träffar ska bli en plats för reflektion, lugn och välbefinnande. 

Catarina Söderlind

Don’t die with your music inside of you.

Hågavägen 190
752 63 Uppsala

Telefon: 0739-70 30 39
E-post: theresa.fridell@gmail.com

Theresa Fridell
Frisör

En av fem personer är högkänslig

FAKTA OCH FIKTIONLitteratur och kunskap om ätstörningar

Juniperus förlag ger ut litteratur om ätstörningar. Vi vill ge starka läsupplevelser och bidra till ökad kunskap.

info@juniperusforlag.se
070-655 22 66

www.juniperusforlag.se

Välkommen till Juniperus!
Anna Ehn (född 1970) som står bakom förlaget, är 
författare och journalist. Hon debuterade 1995 med den 
kritikerrosade romanen Vårfrost om 12-åriga Klara som 
blir svårt anorektisk. Därefter har hon gett ut böcker för 
barn, unga och vuxna, bland annat bilderboken Pelé, 
Kaká och jag och ungdomsromanen Det finns så många 
toppar, man blir aldrig, aldrig nöjd. 

Anna är född i Umeå, uppvuxen i Sundsvall och 
Stockholm och bosatt i Uppsala.

Första boken utgiven på Juniperus förlag är Ormen i 
mig, en roman för unga vuxna och vuxna om 20-åriga 
Majken som kämpar för att bli av med resterna av sin 
efterhängsna ätstörning. 
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