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Dejta, sexa, svajpa. Nätet har förändrat svenskars sätt att träffa en partner. Men
hur gör den som i stället söker en potentiell vän att spela kort eller klättra i berg
med? Entreprenörsduon i Gingri släpper appen som löser dilemmat.
”Vissa har
försökt
skapa liknande appar. Vi tittade så
klart på
konkurrenter innan vi drog
i gång. Då
kände vi
att de appar som
finns antingen är
väldigt internationella eller
bara
innehåller
stora
events. Så
vi ville skapa något
annorlunda.”

Frida Helsing och Robert Van Helsing träffades själva ursprungligen på en dejtingsida. Nu har de skapat en egen app.

Gingri-parets app ska föra
svenskar närmare varandra
U

på nytt, säger Frida Helsing.

Hon bosatte sig i Gingri ef-

ter att ha träffat Robert
Van Helsing. Med hjälp av
familj och vänner byggde
de först ett yogakloster där
de fortfarande erbjuder retreats. Men när lejonparten av den praktiska insatsen var överstökad föddes
idén om att även skapa en
mötesplats i form av en
app.
– Vissa har försökt skapa liknande appar. Vi tittade så klart på konkurrenter innan vi drog i gång. Då
kände vi att de appar som
finns antingen är väldigt
internationella eller bara
innehåller stora events. Så

vi ville skapa något annorlunda, säger Frida Helsing.
I
deras
app
kan
människor från hela Sverige såväl skriva upp sig på
som skapa egna aktiviteter att delta i. Oavsett om
du snöat in på rollspel eller gillar att springa ska
det gå att träffa likasinnade i närområdet.
– Vår uppmaning är att
träffas på riktigt, inte bara
över nätet. Det är därför
man kan lägga till en kompis i appen först efter att
båda setts på riktigt, säger
Robert Van Helsing.

Appen är designad för att

uppmana till ett aktivt liv.
Den som föreslår aktivite-

ter får exempelvis poäng,
precis som den som besöker olika tilldragelser. Premiumversionen
kostar
pengar, men både Robert
Van Helsing och Frida
Helsing säger sig vara
måna om att alla ska kunna använda appen.
– Dejtingappar kan kosta en del om man använder premiumfunktionerna, men det här ska fungera väl även i gratisvarianten, säger Frida Helsing.

För att skapa appen har de

samarbetat med ett företag i Stockholm till vilket
de skickat detaljerade
händelsekartor av hur appen ska fungera. Några
hundra frivilliga försöks-

Under våren har 14 986
barn och vuxna plockat
skräp i Håll Sverige Rents
årliga kampanj Vi håller
rent. Sammanlagt var det
nästan 700 000 svenskar
som deltog.
BORÅS. – Att så många i
Borås går ut och plockar
skräp visar vilket engagemang som finns för att
stoppa nedskräpningen.
Och vi vet att de som
plockar skräp lär sig att
inte skräpa ner, säger Johanna Ragnartz, vd för
Håll Sverige Rent.
Kampanjen Vi Håller
Rent har genomförts av
varje vår sedan 2004. I år
deltog
sammanlagt
690 647 svenskar, vilket är
14 282 fler än förgående
året. Av årets deltagare var
601 233 barn. I kampanjen
var 265 av landets 290
kommuner med. I Borås
var 14 986 personer med
och plockade skräp.
– Det enda sättet att
stoppa nedskräpningen är
att folk slutar skräpa ner.
Syftet med våra skräpplockningar är att skapa
medvetenhet, framför allt
hos barn och unga. Barn är
oftast mycket bättre än
vuxna på att ändra beteenden och säga till när andra
skräpar ner, säger Johanna Ragnartz.

Stora delar av det som del-

Frida Helsing

GINGRI
tbudet av dejtingappar är stort. Antalet
renodlade vänskapsappar är färre. Frida Helsing och Robert Van Helsing träffades själva ursprungligen på en dejtingsida. Sedan grundade de ett
yogakloster i Gingri. Deras
senaste satsning är en app
som hjälper människor
i Sverige med likasinnade –
och oliksinnade – intressen att finna varann. Kortspel, opera, eller klättring?
Det är upp till dig.
– När jag flyttade hit var
jag företagare och flyttade
50 mil. Jag hade ett nätverk med elever, med vänner – men på ett nytt ställe
behöver det byggas upp

14 986
personer
plockade
skräp i Borås

kaniner har levererat feedback och i dagarna kommer mandomsprovet: Att
se hur appen mottas när
den väl introduceras för
allmänheten. Beroende på
hur appen används finns
det utrymme för förfining.
– Vi har jobbat på appen
i åtminstone 2,5 år. Egentligen skulle den ha släppts
redan i fjol, men det tar tid
att fixa buggar, att Appstore godkänner och sen har
vi redan ni hittat delar
som vi vill förändra. Den
ska bli ännu bättre, säger
Robert Van Helsing.
TEXT OCH FOTO

SANDRA MOLLIVER

sandra.molliver
@bt.se

tagarna plockar varje år
består av plast eller av förpackningar som borde ha
återvunnits. Plastföremål
som riskerar att hamna
i haven efter att bara ha
använts en kort stund.
– Allt fler upplever att
nedskräpningen är ett
stort problem och våra hav
är fulla med plast. Samtidigt kommer mycket av
skräpet i haven från den
mat och dryck som vi konsumerar på språng. Där
måste vi alla ändra beteende – och få bättre möjlighet att sortera på stan,
säger Johanna Ragnartz.
Under kampanjen Vi
Håller Rent har det varit
en tävling som gått ut på
att de tio kommuner som
har haft flest skräpplockande barn, i förhållande
till antalet barn i kommunen går till final, med
chans att vinna en konsert
med Electric Banana band
till sin hemkommun. Dit
gick dock ingen av Sjuhäradskommunerna.
KARIN SAMUELSSON

