
EVA-LOTTE SANDIN är ingenjören 

som alltid sytt på fritiden. För några år 

sedan började hon försiktigt starta upp 

Naturens Syster med tanken att sälja 

textilier som överensstämmer med vad 

naturen tål långsiktigt. Textilindustrin 

är en stor miljöbov och för Eva-Lotte 

är det viktigt att se till naturens bästa 

och utgå från det vackra och hållbara 

i valet av textiler. Hon växte upp i 

Småland och tillbringade somrarna 

på morföräldrarnas bondgård där hon 

lärde sig uppskatta och respektera 

naturen och dess gåvor. När hon startat 

sin butik vaknade även ett intresse för 

naturlig färgning och i somras provade 

hon att själv färga ull med hjälp av 

sköldlusen Koschenil (som även 

används i läppstift och gelegodis) och 

alun för att få färgen mer åt violett. 

Sedan sydde hon en vacker kudde av 

tyget.

- Det var lätt att färga även om det tog 

tid, säger Eva-Lotte som fi ck mersmak 

och började färga fl er textiler.

I BUTIKEN HITTAR du vackra siden-

kuddar, gardiner av ekologiskt odlat 

linne, handvirkade dukar, textiler av 

bomull, ylle, hampa… och till och med 

av nässla. Ibland kommer det ”nya” 

material från naturen, till exempel 

textil av bambu som Eva-Lotte tagit in 

på prov. Hon vurmar även för återan-

vändning av gamla material och testar 

gärna olika användningsområden, som 

nu då hon har ett material som är gjort 

av gamla sidenbitar som hon testar om 

det är möjligt att använda som matta 

eller om det är för tunt. Det är otroligt 

vackert med den där speciella siden-

lystern som lyser igenom. Huvudsorti-

mentet är dock gardiner och Eva-

Lotte ser gärna att de även används 

som draperier eller som prydnader på 

en vägg. Hon tycker att textiler borde 

vara en riktig investering och inte bara 

något som slits och slängs.

- Naturmaterial åldras vackert och 

även siden går att tvätta, säger hon. 

ZOFIA POPIS ÄGARE och grundare 

av Zodar AB har en både bred, djup 

och spännande bakgrund. Innan 

hon 2010 startade sitt eget företag 

arbetade hon i över 20 år inom bank- 

och fi nansvärlden. Idag har hon fl era 

framstående coachutbildningar bakom 

sig. Bland annat blir hon snart ackredi-

terad PCC-coach, vilket står för 

Professional Credential Coach och är 

en utbildning väldigt få i Sverige har. 

MEN DET ÄR inte slut här. Zofi a är 

dessutom diplomerad Qigonginstruk-

tör och ger fl era olika qigongkurser. 

Zodar AB erbjuder chefer, med-

arbetare och anställda olika former 

av coachning och stöd för att lättare 

uppnå sina uppsatta mål. Speciellt 

riktar Zodar in sig på företag inom 

bankväsendet som Zofi a har lång 

erfarenhet av. Zodar AB arbetar även 

med grupp- och jobbcoachning.

- Att se en förändring hos den person 

man försöker hjälpa och coacha är en 

fantastisk känsla. Det är det som ger 

mig näring.

Att hjälpa 
kropp och själ

Naturens Syster gör ditt hem mjukt, skönt och härligt med hjälp av textilier i 
naturliga och mjuka material av hög kvalitet med lång livslängd. Textilier som 
tillför den här ombonade känslan av omtänksamhet, det som gör att vi trivs 
och blir harmoniska. Här hittar du guldkornen, det tidlösa och naturliga tex-
tilierna som i möjligaste mån är producerade på ett sätt som överensstämmer 
med det naturen accepterar i ett långsiktigt perspektiv.
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