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ANE T TE NILSSON , i trädgårdskretsar 
kallad Anette på Boäng, driver en av lan-
dets mest uppmärksammade köksträdgår-
dar. Familjen är självhushållande på myck-
et, men trädgården är så produktiv att 
Anette öppnar grinden till plantförsäljning 
några gånger om året och då vallfärdar 
entusiaster till den vackra skånegården. 
MONIKA NORRBY  är etablerad foto-
graf med trädgårdar som specialintresse. 
Hennes bilder syns ofta i alla Nordens be-
tydande trädgårdsmagasin.

Tiden är förbi när trädgårdslandet skulle gömmas på baksidan av huset. Med 
odlingsintresset på topp över hela Sverige har det börjat spira en önskan att 
kombinera grönsaker med blommor som ger färg under stora delar av året. 
Samodlingen har också en annan fördel: den jord som grönsakerna trivs i är också 
den bästa för sommarblommor. Låt kålen få sällskap av rosenskära, sallaten av 
tagetes och störbönorna av luktärtor. Täck potatislandet med blommande krasse 
efter skörd och kanta gångarna med drivor av petunior. 

Konsten att samodla blommor och grödor har länge varit etablerad i Frankrike, 
därav namnet potager, och för matintresserade fransmän är givetvis köksträdgår-
den den naturliga samlingspunkten i trädgården. Vem kan motstå en pratstund på 
en bänk i sällskap av doftande örter och �addrande fjärilar? Odlar du grönsaker 
och blommor tillsammans lockar du inte bara in vänner till din trädgård utan även 
ett rikt djurliv. Pollinatörer, fåglar och igelkottar hjälper dig att göra odlingen 
varierad och balanserad.

DEN BLOMSTRANDE KÖKSTRÄDGÅRDEN 
– POTAGER PÅ SVENSKA

Författare: Anette Nilsson
Fotograf: Monika Norrby
Formgivare: Lina Bergström
Genre: Hem & trädgård
Format: 190 × 245 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 160 s
ISBN: 978-91-89215-34-4

Potager – gör grönsaks-
landet till trädgårdens 

vackraste plats
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Våga ta steget och 
bli biodlare!
Det här är Elin Iderströms högst personliga introduktion till 
biodling. Med stor entusiasm berättar hon om hur man 
kommer igång och vägen mot den första sålda honungsbur-
ken. Hon tar upp basala nybörjarfrågor om kupor och 
skötsel, sådant hon själv desperat googlade efter när hon 
plötsligt stod med sexton bikupor i trädgården – och �ck tio 
olika svar. Hon visar hur man slungar honung och tar hand 
om vax. Elin delar generöst med sig av medgång och 
motgång på det äventyr som bina tagit med henne på – och 
det meningsfulla i att vårda en liten, liten varelse, så viktig 
för oss och hela vår omvärld.

ELINS BIN – OM BIODLING, HONUNG, BIVAX OCH BUSINESS

Författare: Elin Iderström
Fotograf: Linn Almén
Formgivare: Pernilla Qvist
Genre: Hem & trädgård
Format: 170 × 240 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 160 s
ISBN: 978-91-89215-35-1

Rädda igelkotten!
Igelkottarnas liv är ett 6 miljoner år långt äventyr. De 
överlevde mammutar och sabeltandade katter, men är idag 
ett rödlistat djur med en oviss framtid. Taggad att leva tar 
oss på en kulturhistorisk resa med detta fascinerande djur i 
fokus, men vi beger oss också ut i villakvarteren och den 
uråldriga igelkottens jaktmarker. Här tuggar de mask, 
knaprar skalbaggar, �örtar i förråden och super sig fulla i 
vinkällaren. Genom att följa författarna på nattliga vand-
ringar får vi möta räddade, skadade, nyfödda och gamla 
igelkottar. Samtidigt får vi tips på 30 akuta åtgärder för att 
hjälpa igelkotten mot en ljusare framtid.

TAGGAD ATT LEVA – IGELKOTTENS LIV, 
HISTORISKA RESA OCH HOTADE FRAMTID

Författare: Marie Dacke
Fotograf: Marie Dacke & Jörgen Ström
Formgivare: Lina Bergström
Genre: Djur & natur
Format: 170 × 210 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 144 s
ISBN: 978-91-89215-36-8
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Jubileumsutgåva 
av succéboken
Fem år har gått sedan Sara Bäckmo gav ut sin första bok, 
Skillnadens Trädgård, och tog trädgårdssverige med storm. 
Idag är hon Sveriges i särklass största trädgårdspro�l med 
en av landets största bloggar i alla kategorier och hon var 
sommarvärd i P1 sommaren 2020.

Men vad har hänt i trädgården sedan sist? Massor så 
klart! Den här boken har ett helt nyskrivet kapitel och är 
packad med uppdateringar och nya insikter. För Sara är mer 
aktiv än någonsin med odlingen och hittar ständigt nya sätt 
att öka skörden och odlingsglädjen. Hon ger enkla och 
handfasta råd om hur man går tillväga för att bli så gott som 
helt självförsörjande på grönsaker.

SKILLNADENS TRÄDGÅRD  
– ETT EKOLOGISKT TRÄDGÅRDSSKAFFERI

Författare: Sara Bäckmo 
Fotograf: Maria Fors Östberg
Formgivare: Kristin Lidström
Genre: Hem & trädgård
Format: 190 × 245 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 182 s
ISBN: 978-91-89215-33-7

Uppdaterad utgåva 
i nytt format
Drömmer du om att börja dagen med färska ägg? Att ha 
egna höns är ett bra komplement till köksträdgården och ett 
steg på vägen till att bli mer självförsörjande. Du behöver 
inte ens ha trädgård, många som bor i lägenhet har höns 
tillsammans på innergården.

Här får du veta vad du behöver tänka på innan du ska¥ar 
höns: vilka regler som gäller, olika sätt att bygga och inreda 
hönshuset, vad hönsen behöver i form av foder och annat 
för att må bra, och hur du tar hand om värpande höns och 
kycklingar. Dessutom får du hjälp att välja den hönsras som 
passar just dig. 

ANETTE SIEVERS är journalist med trädgård som 
specialområde.

BÖRJA MED HÖNS I TRÄDGÅRDEN

Författare: Anette Sievers
Fotograf: Åsa Siller m.�.
Formgivare: Lina Bergström
Genre: Djur & natur
Format: 170 × 210 mm
Bindning: �exi
Sidantal: 128 s
ISBN: 978-91-89215-37-5
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MATHS NILSSON  är kemisten som vid 
sidan av sitt jobb inom läkemedelsbrans-
chen skrivit ett �ertal böcker, bl.a. Tvivel: 
en bok om faktaförvirring. På sin blogg 
mathsnilsson.se har han särskilt intresserat 
sig för hur vetenskap används i den allmän-
na samhällsdebatten, och då inte minst 
inom klimatområdet.

 U TKO M M E R M A R S 2 0 2 1

Klimatforskarna är eniga: Jordens klimat blir allt varmare och det beror nästan 
uteslutande på mänsklig aktivitet, inte minst genom förbränning av fossila 
bränslen. Trots detta råder det ingen brist på skeptiker och förnekare, och det är 
ingen slump. I den här boken beskrivs hur en välorganiserad motrörelse sedan slu-
tet av 1980-talet �nansierats och uppmuntrats av främst den mäktiga oljeindu-
strin. Målet: att så tvivel om klimatforskarnas slutsatser bland politiker, journalis-
ter och allmänheten för att skydda sina ekonomiska och ideologiska intressen.

I vad som utvecklats till ett smutsigt propagandakrig i gränslandet mellan 
vetenskap och politik har inga medel skytts för att motverka ”alarmismen” hos 
klimatforskarna. Skickligt iscensatta motkampanjer med hjälp av självutnämnda 
experter och massiv spridning av falsk information i sociala medier är bara några 
exempel.

Maths Nilsson har under många år bevakat den polariserade, närmast av-
grundsdjupa klimatdebatten. I Spelet om klimatet får vi följa utvecklingen och de 
huvudsakliga aktörerna, både internationellt och i Sverige. Det är omskakande 
och fascinerande läsning som ger fake news en helt ny innebörd och dimension.

SPELET OM KLIMATET – VEM KAN 
MAN LITA PÅ I KLIMATDEBATTEN?

Författare: Maths Nilsson
Formgivare: Niklas Lindblad
Genre: Samhälle & politik
Format: 150 × 210 mm
Bindning: inbunden
Sidantal: ca 224 s
ISBN: 978-91-89215-26-9

Smutsigt spel  
i klimatdebatten
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CHRISTINA SAHLBERG  är spareko-
nom på Compricer och hjälper människor 
att få en bättre vardagsekonomi. Hon ut-
sågs 2018 till årets bankpro�l av Privata 
A¥ärer och gav 2020 ut boken Fixa din 
privatekonomi. Christina har en master i 
ekonomi från Stockholms universitet och 
en bachelor i psykologi från Swinburne 
University (Australien). Hemma i bostaden 
utanför Stockholm blir det mycket ekono-
misnack med de båda tonårsbarnen.

När du är ung och vuxenlivet tar fart så står du plötsligt där med en massa ansvar 
och en egen ekonomi. Det kommer bli en utmaning att få pengarna att räcka till 
både allt nödvändigt och allt kul du vill göra. Du kommer behöva prioritera, 
mellan till exempel nya sneakers och att slippa äta nudlar varje dag, eller mellan 
ett nytt boende och drömresan med kompisarna. Men med lite kunskap, plane-
ring och några små insatser så kommer du långt. Och du får dessutom pengar 
över till ett sparande som ger dig större frihet och en rikare framtid.

Den här boken är skriven för dig som är i början av vuxenlivet. För att du enkelt 
och snabbt ska få koll på vad som krävs för att �xa din vardagsekonomi – från hur 
det fungerar med budget, banklån och börsen till skatter, sparande och försäk-
ringar.

Att tidigt lära sig ta bra ekonomiska beslut gör stor skillnad, både för ditt liv just 
nu och för morgondagen. Och det bästa av allt är att det inte är svårt. Se den här 
boken som en liten investering i dig själv som över tid kommer att betala sig 
många gånger om. 

UNG EKONOMI – FIXA VARDAGSEKONOMIN 
OCH BYGG EN RIKARE FRAMTID

Författare: Christina Sahlberg
Formgivare: Niklas Lindblad
Genre: Privatekonomi
Format: 150 × 210 mm
Bindning: inbunden
Sidantal: ca 144 s
ISBN: 978-91-89215-30-6

Ekonomitips för yngre
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B JÖRN ÖBERG  är manusförfattare och 
har bland annat skrivit manus till Sjölyckan, 
TV4:s populära serie producerad av Felix 
Herngren och med Henrik Schy¥ert i en  
av huvudrollerna. ANNA BENNICH  är 
leg psykolog och TV4:s återkommande 
expert, men hon syns och hörs i många 
medier, bland annat som sommarvärd i P1 
sommaren 2020.

 U TKO M M E R M A R S 2 0 2 1

Delar du sommarstuga med släkten? Grattis, det är inte bara upplagt för sommar-
idyll utan även emotionell härdsmälta. Vill nya svägerskan styla om farmors 
sovrum? Ligger barnen i so¥an med mobilen istället för att �ska? Är brorsan där 
för att vila upp sig och du för att laga bryggan? I den här boken målar manusför-
fattaren Björn Öberg upp några mycket vanliga scenarion i sommarstugemiljö 
och låter psykologen Anna Bennich träda in och analysera situationen. 

”Hittills har vi aldrig trä�at någon som övergett familjens sommarstuga på 
grund av att taket har blåst bort eller att golvet har ruttnat. Däremot har vi många 
– alltför många – exempel på familjer som slutat umgås i stugan helt enkelt för att 
relationerna inte fungerar. När det har blivit mer dränerande än inspirerande att 
vara tillsammans. Vi kommer därför inte ge dig några råd om hur du bygger en ny 
altan eller några andra tips på yttre underhåll. Den här boken är vårt bidrag till ett 
bättre inre underhåll av livet i sommarstugan.” Björn & Anna

SOMMARSTUGAN – FAMILJENS 
TRYCKKOKARE

Författare: Björn Öberg, Anna Bennich
Formgivare: Kristin Lidström
Genre: PopulärpsykologI
Format: 170 × 230 mm
Bindning: inbunden
Sidantal: 160 s
ISBN: 978-91-88953-64-3

Om konsten  
att dela  

en sommarstuga
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Resejournalisterna och fotograferna 
MARKO T WRAMÉN  och ANNA W 
THORB JÖRNSSON  har skrivit mer än 
tio böcker tillsammans, bland annat bäst-
säljaren Med tåg genom Europa och kriti-
kerhyllade Tåg och mat i Italien. Anna är 
född och uppväxt på västkusten och Mar-
ko har seglat och dykt sig fram genom 
Bohuslän under många somrar. Han var till 
och med kapten på en undervattenssafari-
båt i Smögen en sommar!

Bohusläns skärgård är kanske Sveriges vackraste och mest unika miljö. De mjukt 
rundade granitklipporna, ibland till och med skiftande i rosa. De tusentals öarna 
try¥erade med gulliga �skelägen. Det friska havet med salta bad och Sveriges 
bästa snorkling. Och så förstås �sk och skaldjur i världsklass!

Länge har denna fantastiska övärld varit förborgad båtfolket. Men inte längre. 
Här berättar kritikerhyllade guideboksförfattarna Marko T Wramén och Anna W 
Thorbjörnsson hur även vi utan båt kan uppleva Bohusläns skärgård. 

Med över 250 tips och inspirerande bilder guidar de dig till de vackra platserna, 
de �naste badplatserna, den bästa snorklingen, till barer, �k, restauranger och 
unika boenden. Dessutom innehåller boken massor av praktisk information om 
hur du kan ta dig ut i skärgården med hjälp av bil, bussar och färjor – även till 
några av de mest isolerade och exotiska öarna längst ut i havsbandet.

Följ med ut i Bohusläns magiska värld – utan egen båt!

MAGISKA BOHUSLÄN – +250 
TIPS OM NATURUPPLEVELSER, 
BADLIV OCH STRANDHUGG

Författare: Marko T Wramén & Anna W 
Thorbjörnsson
Fotograf: Marko T Wramén & Anna W 
Thorbjörnsson
Formgivare: Lina Bergström
Genre: Resor
Format: 170 × 200 mm
Bindning: �exi
Sidantal: 160 s
ISBN: 978-91-89215-27-6

Guide till Bohusläns 
magiska kust och övärld
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OLOF PE TERFF Y  har en masterexa-
men i berggrundsgeologi från Lunds Uni-
versitet. Han arbetar som grundvattengeo-
log och är verksam som guide för 
geologiska ut�ykter. INGRID THULIN 
OLANDER  är leg. logoped, arbetar som 
projektledare inom språk-, läs- och skrivut-
veckling till vardags och ger sig ut på för-
historiska äventyr med hela familjen på 
fritiden.

 U TKO M M E R M A R S 2 0 2 1

Skåne hade en lång och dramatisk förhistoria innan människan ens existerade. 
Med den här bokens 20 ut�yktstips kan du besöka allt från vulkaner till dinosau-
rier – eller i alla fall hitta spår av dem – och på köpet få en inblick i geologins 
spännande värld.

Skåne är ett fönster till en förlorad historia. Marken under våra fötter har varit 
med om bildningen av urberget för 1 500 miljoner år sedan och perioder då Skåne 
låg djupt under vattenytan i ett tropiskt hav. Havet sjönk undan och öknar bredde 
ut sig. Vulkaner hade utbrott och dinosaurier levde i frodig träskmiljö. Under 
istiden för 20 000 år sedan var Skåne täckt av ett kilometerhögt istäcke. 

De 20 ut�ykterna bjuder på ett mångfald av upplevelser. Inga förkunskaper är 
nödvändiga, det enda som behövs är ny�kenhet kring varför Skåne ser ut som det 
gör. Följ med till vulkaner, dinosarier, korallrev, Sveriges enda kolfyndigheter, 
kontinenter som har kolliderat med varandra, jättelika stenar som inlandsisen har 
tappat, vaska guld, leta fossil och se berggrund som har försvunnit från resten av 
Sverige.

UPPTÄCK FÖRHISTORISKA SKÅNE – 20 
SPEKTAKULÄRA UTFLYKTSTIPS: FRÅN 
VULKANER TILL DINOSAURIER

Författare: Olof Peter¥y & Ingrid Thulin Olander
Fotograf: Olof Peter¥y & Ingrid Thulin Olander
Formgivare: Stefan Fält
Genre: Resor
Format: 170 × 200 mm
Bindning: �exi
Sidantal: 160 s
ISBN: 978-91-89215-28-3

Ut�yktsguide med 
geologiska förtecken
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VALLE WESTESSON  är komiker, för-
fattare, kulturproducent och regissör. Men 
helst av allt är han på jakt efter �er balla 
ställen. 

Alla som anlitar Valle Westesson som ut�yktsguide kan andas ut – till våren 
kommer en sprillans ny 100 balla ställen i Skåne! Den bästa guiden till alla märk-
värdiga ställen i det södraste av våra landskap. Och som vanligt �nns det något 
för alla. Den här gången har vi dessutom lite extra att bjuda på, 100 balla fyller 
nämligen 10 år. Och det ska �ras!

Förutom den vanliga härliga mixen av märkliga, vackra, coola, historiska eller 
kuriotiska ställen att besöka runt om i Sveriges södra spets – varav 10 ställen är 
nya för i år – så bjuder den här jubileumsutgåvan på 10 extra ställen, favoriter från 
tidigare utgåvor som nu återuppstår i aktualiserad tappning. Och inte bara det, 
Valle kommer dessutom att skriva en längre krönika om livet med 100 balla under 
tio år. 

”Svårigheten är aldrig att hitta nya ställen, utan att välja vilka gamla som ska 
bort. I år har jag glädjen att återse några godingar”, säger Valle.

100 BALLA STÄLLEN I SKÅNE 2021–
2022 – 10 ÅR: JUBILEUMSUTGÅVA 

Författare: Valle Westesson
Fotograf: Valle Westesson
Formgivare: Benny Mårtensson, Cecila 
Pettersson
Genre: Resor
Format: 110 × 178 mm
Bindning: �exi
Sidantal: ca 272 s
ISBN: 978-91-89215-38-2

100 Balla ställen  
i Skåne �rar 10 år
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Mångfald på riktigt
De �esta organisationer strävar efter mångfald. Problemet är att de missförstått 
vad mångfald är – och inte vet vad de ska göra med den. De sätter upp mål, skriver 
�na policys, och fortsätter sedan som vanligt. Men rätt hanterad kan mångfald ge 
många positiva e¥ekter. Nyckeln är inkludering, att inkludera en mångfald av 
perspektiv i alla viktiga beslutssituationer. Då blir mångfald meningsfullt och 
värdefullt, genom bättre a¥ärer, högre e¥ekt, smartare produkter och tjänster – 
och lyckligare medarbetare. Den här handboken hjälper chefen och hens arbets-
grupp att öka sin kunskap om inkludering, att förstå vad som hindrar förändring 
och gemensamt hitta rätt lösningar.

MÅNGFALDSPARADOXEN – EN HANDBOK 
I INKLUDERANDE LEDARSKAP

Författare: So�a Falk
Formgivare: Jakob Jerremalm
Genre: A¥ärslitteratur
Format: 210 × 150 mm
Bindning: mjukband
Sidantal: 160 s
ISBN: 978-91-89215-29-0

Vårens ljudböcker

ISBN: 978-91-89215-20-7 ISBN: 978-91-89215-43-6 ISBN: 978-91-89215-39-9

ISBN: 978-91-89215-42-9 ISBN: 978-91-89215-40-5 ISBN: 978-91-89215-41-2

 U TKO M M E R A PR I L 2 0 2 1

SOFIA FALK  har sedan 2008 hjälpt 
organisationer världen över att använda 
mångfald och inkludering som ett verk-
tyg för att öka sin lönsamhet och kon-
kurrenskraft.

Katalog Vår 20201.indd   11 2020-10-12   16:09



12 VÅREN 2021

E-post: info@roostegner.se

roostegner.se       @roostegner      roostegner 

Roos & Tegnér grundades 2006 och är ett renodlat 
fackboksförlag. Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi 
genom att sprida kunskap, idéer och inspiration kan 
bidra till att människor utvecklas. Våra böcker bjuder 

alltid på en god läs- eller lyssningsstund men du 
kommer också att känna dig smartare efteråt. 

Vi �nns i Malmö, precis där alla kulturer möts vid 
Möllevångstorget, men våra författare är spridda 

över hela landet och även internationellt. De 
utgivningsområden som vi fokuserar är hem & 

trädgård, resor, privatekonomi, psykologi, samhälle, 
a¥ärslitteratur, personlig utveckling och biogra�er. 
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