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Skor sig på
säten till fots
TYGELSJÖ. John Pramgård
vet var han fäster blicken
i kollektivtrafiken. I fem år
har han och partnern Milena Pramgård jobbat för
att ta fram skor gjorda av
kasserade bussäten.

I fredags lanserades den första kollektionen och den
dubbelarbetande entreprenören bär sina skor med
stolthet.
– Vi har fått bra respons
och det sprids bra via sociala medier, säger John
Pramgård.
Idéen har han och hans fru,
tillika partner, Milena Pramgård arbetat med i fem år,
sedan han såg en liknande
idé i London. För tre år sedan
kom den första prototypen
men lanseringen fick vänta.
Paret har båda bott och
arbetat i London men i april
flyttade Milena Pramgård till
Tygelsjö. Med ena halvan av
duon på svensk mark kunde de inleda försäljningen,

som till en början sker via
webben.
Tanken är att de båda ska
bo i Tygelsjö. Men just nu är
John Pramgård kvar i London på sitt bankjobb.
– Jag har alltid varit driven
av att göra grejer på egen
hand. Jag älskar skor och
jag brinner för miljön, säger
han.
Skorna görs av återvunnet tyg från Malmös bussar
och de kallar de för ”Sveriges grönaste skor”. När tyget
byts skickas det på tvätt och
sedan till tillverkaren i Portugal där skorna sys.
– Det har varit viktigt för
oss att ha producenterna
nära för att kunna kontrollera villkoren, säger han.
Företaget är beroende av
att tygerna byts ut så tillgången på tyg varierar. Eftersom de har miljötänket med
sig är det inget alternativ att
övergå till nyproducerade
tyger. Den första upplagan
är därför begränsad men

D ai sy B el le s

John Pramgård berättar att
de har planer på att tillverka
lokala skor för både Göteborg och Stockholm.
Även om de själva står
bakom formen så är de helt
utelämnade till vilka tyger
lokaltrafiken väljer.
– Var jag än åker fotar jag
säten. I Sverige har jag hyfsad uppfattning om hur de
ser ut på olika platser.
Malmö är favorit men även
Örebro och Stockholm tycker John Pramgård har fina
tyger. De olika tygerna gör
att de måste anpassa skon
efter tyget istället för tvärt
om.
– Vi får anpassa sula och
skosnören och våra kommande modeller kommer
inte se ut precis som de här,
säger John Pramgård.

ANNA
FRÖJD
anna.frojd@lokaltidningen.se

JOHN PRAMGÅRD pendlar mellan London och Tygelsjö. I framtiden drömmer han om att
kunna leva på skorna på heltid.
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KÖP DINA BILJETTER ONLINE

BARA 1 TIMME FRÅN HELSINGBORG

Behöver du eller din anhörig en paus?
Då är du välkommen till Malmö stads trygghetshotell
Här får du möjlighet till avkoppling, god mat, trevligt och personligt bemötande
av omtänksam personal. Här får du möjlighet att träffa nya vänner och utöka din
bekantskapskrets. Hos oss kan du boka rum mellan 1–14 dagar från och med det år du
fyller 67. Du måste vara folkbokförd och ha en fast bostadsadress i Malmö stad.
Du kan boka dygnet runt. Priset är 169 kronor/dygn för helpension.

100%

HELGKOLL

Du kan även boka ”Gäst för dagen” , det vill säga vistelse dagtid utan övernattning.
Priset är 78 kronor/dag.

www.veterantraef.dk

Behöver er bostadsrättsförening
en riktig trädgårdsmästare?

Kontakta oss
vi är proffs
på trädgård!
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MALMÖ STADS TRYGGHETSHOTELL
Rudbecksgatan 1
216 17 Limhamn
Läs mer om trygghetshotellet på
www.malmo.se/trygghetshotellet

www.lokaltidningen.se

Måns Jönsson
mans@dinutemiljo.nu

0707-464098
www.dinutemiljo.nu

