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När civilingenjören Eva-Lotte Berne-
korn Sandin valde att lämna jobbet på 
Naturvårdsverket var det för att istället 
satsa på tillverkningen av ekologiska 
och snygga inredningstextilier som 
också är långsiktigt hållbara. För tillfäl-
let fokuserar hon på familjens kanske 
känsligaste medlemmar. 

Den ökande medvetenheten om 
människans miljöpåverkan sveper 
som en löpeld världen över. En av 

de industrier som fortfarande har en lång väg 
kvar är textilindustrin. Men det finns goda 
krafter som aktivt jobbar för en mer hållbar 
textilproduktion – Eva-Lotte på Naturens 
Syster är en av dem. Men för Eva-Lotte inne-
bar omställningen till att bli egen företagare 
inom textilproduktion en hel del utmaningar.

– Jag hade erfarenhet av textilt hant-
verk sedan många år tillbaka. Men när jag 
bestämde mig för att satsa helhjärtat på detta 
hade jag långt ifrån det nätverk jag har idag. 
Men nu, några år senare, kan jag lugnt påstå 
att jag lyckats skapa relationer med personer 
och leverantörer med väldigt bra kompeten-
ser. Det är även det som gjort det möjligt för 
Naturens Syster att lägga extra stort fokus på 
barnområdet en tid framöver. Bebiskudden är 
ett första steg i detta, berättar hon.

Ekologisk bomull och kapok
Bebisar hör till familjens kanske allra käns-
ligaste medlemmar och vi är ofta väldigt 
måna om att inte utsätta våra minstingar för 
onödiga risker. Trots det ges inte alltid de 

textilier som bebisar kommer i kontakt någon 
djupare eftertanke. Bebiskuddarna från Natu-
rens Syster är framtagna med just bebisarnas 
bästa i åtanke. De är tillverkade av ekologiskt 

bomullstyg och fyllda med kapok. Dessutom 
har de en trevlig design och utformning.

–  Kapoken är en mjuk och skön naturfiber 
som har en naturlig antibakteriell funktion 
tack vare ett vaxlager runt fibrerna. Det gör 
den lämplig för såväl allergiker som känsliga 
barn. Därtill andas den och tål tvätt väldigt 
bra utan att tappa sina egenskaper. Kapoken 
är en släkting till bomullen och växer på 
kapokträdet i regnskogarna i Sydamerika, 
Östafrika och Asien. Om fibrerna inte samlas 
upp kommer de inte till användning och 
återgår bara till kretsloppet. Jag är väldigt 
glad över att vara en av de första tillverkarna i 
Sverige som använder detta otroliga och helt 
naturliga material, avslutar hon. n

Naturens Syster tar nya grepp
Samarbete med

www.thesleeprevolution.com  
4 Det svensk-franska företaget har butik i 
Täby, Stockholm och i Paris med ett kon-
cept som fokuserar på att erbjuda bättre 
sömn. De jobbar också med naturfibrer 
och hållbarhet, lyxiga sängar och säljer nu 
bebiskuddar från Naturens Syster. 

NATURENS SYSTER
4 På www.naturenssyster.se kan du läsa 
mer om hur Eva-Lottes bebiskuddar gör 
gott både för barn och miljön. Vid frågor 
kan du kontakta henne på 0709-407 607 
eller via ett mail till eva-lotte@naturens-
syster.se.

Eva-Lotte Bernekorn Sandin.


