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Eva-Lotte Bernekorn Sandin driver Naturens Syster som tillhandahåller ekologiska textilier och produkter för en medveten 
kundkrets som bryr sig om miljö- och rättviseaspekter på tillverkningen men samtidigt har höga krav på stilfull design.

T E X T:  J O N A S  U L F V A R S O N    B I L D :  E V A - L O T T E  B E R N E K O R N  S A N D I N

Snygga textiler för miljö och rättvisa

Just nu är Naturens Syster inne i en spännande 
fas där vi är i uppstarten av ett lovande samar-
bete med ett nätverk av företagare som arbetar 
för långsiktigt hållbar utveckling. Målet är att 

via nya lokaler tillsammans få en direktkontakt med 
vår kundkrets, berättar Eva-Lotte. Hennes produkter 
har annars sålts via nätet och det show-room hon har 
i Hägersten, och där kommer de också fortsätta säljas.

SYNERGIEFFEKT I MÖTEN
 – Ibland krävs det att ganska olika sorters människor 
träffas för att riktigt geniala idéer ska uppstå. Det är 
lätt att prata med likasinnade, men kombinationen 

av olikheterna i möten ger ibland så mycket mer än 
bara ett plus ett är lika med två, berättar Eva-Lotte 
entusiastiskt med hänsyftning inte minst till nätverket.
Än så länge vill Eva-Lotte inte avslöja för mycket om 
vare sig plats eller andra aktörer i nätverket men tanken 
är att inom ett par månader ha realiserat planerna. Den 
som följer Naturens Systers nyhetsbrev via hemsidan 
kan nog säkert räkna med att få bli först att veta. 

TILLBAKA TILL NATUREN
Eva-Lotte designar utifrån sitt noga utvalda material 
exklusiva gardiner, bröllopsklänningar, kuddar, fön-
sterdekorationer, draperier, dukar och väggtextilier. 

Färgerna är ofta sparsmakade, strama och återhållsam-
ma i behaglig nordisk eko-anda –utom då de plötsligt 
sprakar till! 
 – Man ska kunna ställa minst samma skönhetskrav 
på ekologiska textilier som man gör på traditionella 
textilier, säger Eva-Lotte som har en bakgrund som 
civilingenjör där hon bl.a. arbetade med miljöfrågor på 
Naturvårdsverket i tjugo år. Att textilindustrin har varit, 
och många gånger fortfarande är, en sådan miljöbov 
ledde fram till hennes val att starta upp Naturens Syster.
 – Vi människor har ett ansvar idag, vi måste tillbaka 
till naturen och inse vår lilla del där, säger Eva-Lotte  
avslutningsvis. 


