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28 november 2015

VÄSTERÅS

Mötesplatsen
för tjejer som
vinner i längden
Annakarin Österlund
saknade ett ställe där
hon som lång kvinna
kunde utbyta idéer kring
shopping och annat, ur
det långa perspektivet.
En plats där det känns
rätt att vara ett huvud
längre än andra, en plats
där långa är normen.

1.

Vad är Six feet up?
– Det är en blogg, ett
forum där långa kvinnor kan
utbyta idéer och diskutera
saker ur det långa
perspektivet. En
plattform som gör
det lite roligare att
vara lång.
Har mötesplatsen någon speciell inriktning?
– Bland annat så
vill jag att kvinnor
ska hitta glädjen i
kläder och mode.
Det finns till exempel lite erbjudanden och tips
på kläder som är extra bra
för långa kvinnor.
Varför startade du mötesplatsen?
– Jag har tänkt jättelänge

2.

på det. Till en del handlade
om att jag tyckte att det var
halvtråkigt med kläder, det
var så svårt att hitta något
som passade så glädjen försvann.
Hur lång är man
egentligen när man är
lång som kvinna?
– Om man inte vet så
tycker jag att 175 cm är en
bra gräns, men om man till
exempel har långa ben så kan
det vara svårt att hitta kläder
även om man är kortare. På
mötesplatsen kan
man skriva in sina
mått och genom det
träffa andra med
samma figur och
hjälpas åt med tips.
Vad tycker du
kan vara ett
problem med att
vara lång som
kvinna?
– Nu när jag är
lite äldre har jag
förlikat mig med
min längd. Men som yngre
kände jag mig lite avvikande,
nu vill jag hellre lyfta fram
det positiva. Sen är det ett
problem att hitta kläder, speciellt från de stora kedjorna.

4.
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5.

Frågor

3.

det några fördelar med att vara lång?
6.Finns
– Om man landat och
känner sig trygg ger längden
absolut en säker känsla. Även
i folksamlingar, hissar och
konserter känns det bra, jag
får alltid luft.
Har du planer på att
starta en mötesplats
där långa kvinnor träffas
personligen?
– Ja, jag planerar att ha ett
event där vi kan träffas och
kanske lyssna på någon person som är av intresse för oss
och även bjuda in någon som
säljer kläder som passar oss
långa.
Skulle du önska att du
vore kortare?
– Nej, det har gått över,
som yngre var det så att jag
kände mig extra lång. Men
nu känner jag mig inte speciellt lång, det är en konstig
känsla att träffa kvinnor som
är betydligt längre än mig.
För mer information se:
www.sixfeetup.se

7.

8.

Annakarin
Österlund
Ålder: 36
Familj: Man och två
döttrar, 8 och 5 år
Bor: Fågelviken
Aktuell med: Bloggen
och digitala forumet Six
feet up.
Längd: 183 cm

Helena Andersson
Helena.andersson@
vasterastidning.se

ANNAKARIN ÖSTERLUND är med i Six feet up – klubben för långa tjejer.
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CHOY´S GARDEN

Första advent
Sön 29 nov 11.00

Alla de traditionella
sångerna med orgel, blåsorkester, kör och trumpeter
i gudstjänsten
på första advent.
Det första
ljuset tänds.
Det ges också
tillfälle - för alla som
vill - att få tända sitt egna ljus
och lysa upp mörkret.

DET LUCKOR
MOT JUL
Vi har ett av Sveriges största sortiment
av köksluckor.
Beställer du ett nytt kök nu,
är det färdigt i början av 2016.
Ett bra sätt att inreda det nya året på.
Besök vår butik eller www.puustelli.se.

Medverkan av Mikael Ericson,
Andreas Löwkvist och Gunvor
Englund m fl. Äventyret för barn
0-12 år under tiden. Servering
efteråt, om du vill stanna en stund.
Välkommen till Ansgarskyrkan på
Pettersbergsg 32, vid Vallbyleden.
Läs mer på www.ansgars.se.

Ansgarskyrkan

C H I N E S E R E S TA U R A N T

STÖRSTA
BUFFÉN I STAN!
Prova vår nya lyxbuffé
Kvälls- & helgerbjudande

Stor Sushi- och
Asiatisk Lyxbuffé
17st varmrätter

148:-

Vard. 17-20.30, Fred. 17-21.30, Lörd. 12-21.30 & Sönd. 12-20.30
Fruktbuffé, efterrättsbuffé, glassbuffé & kaffe ingår.
Barn äter för halva priset. Vi har fullständiga rättigheter.

Måndag – Fredag 11-15
PUUSTELLI KÖK
VÄSTERÅS
Sigurdsgatan 25
021-440 43 00

Lunchbuffé

85:-

Varmrättsbuffé, salladsbuffé, fruktbuffé, kaffe & dryck ingår.

–25% för take away från a lá carte menyn.
Smedjegatan 2, Västerås • tel. 021-13 62 68, 41 36 93

