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In My Mango Tree   

- there are many fruits!  Vad har hänt? 
Jag fortsätter att köra ”kombo”, det vill säga jag arbetar deltid på Kristianstads 
kommun och i mitt eget företag resten av tiden.  

Hittills har jag hjälpt till på tre olika förvaltningar och fyra olika avdelningar på 
kommunen. Det kan varmt rekommenderas, man får en god översikt! Just nu finner ni 
mig dels på planavdelningen, där jag så klart jobbar med en massa viktiga planer 
samt nya rutiner för att räkna med ekosystemtjänsterna. Jag är omgiven av hängivna 
och kompetenta kolleger, som gör allt, och lite till, för att hjälpa kommunens invånare, 
besökare och företagare. Jag är tacksam för allt jag får lära mig. Jag hjälper också till 
på biosfärkontoret, Kristianstads vattenrike, som extra ekolog. 

När det gäller import och försäljning av varor från södra Afrika, så är det business as 
usual i In My Mango Tree Shop  Mina leverantörer finns fortfarande på 
Madagaskar, i Namibia, Sydafrika och Uganda, till stor glädje för mig och mina kunder. 
Jag är ingen vidare försäljare, det medges, men jag gör mitt bästa! 

Efter att ha lånat ut min bil i snart ett halvår så är det numera transporter till fots eller 
per cykel, buss och tåg som gäller. Det känns bara bra, även om det har varit några 
isiga veckor i vinter då det inte ens har hjälpt med dubbar på cykeln och broddar på 
kängorna! Men jag känner mig i alla fall både duktig och stark och drar mitt strå till 
stacken för en hållbar värld.  

Vad vill du ha? 
Genom In My Mango Tree Consulting  kan jag ta på mig mindre uppdrag, 
antingen direkt eller som underkonsult, och som inte är i konflikt med min anställning. 
Jag är självgående i de flesta verksamheter och organisationer. Läs gärna mer på 
webben och i mitt CV. 

Vill ni ha hjälp med ett projekt! Välkommen till min Project Clinic! 

Är du sugen på design och kontakter med södra Afrika? Läs på nästa sida! 

Kontakta mig genom e-post eller telefon:  

mail@inmymangotree.se eller +46 702 676 216. 

Följ oss på Facebook Twitter: @InMyMangoTree Instagram: inmymangotree Pinterest: 
inmymangotree och på vår blogg (blog.inmymangotree.se) 

Vem är Anna Grönlund? 
Jag bor i Skåne. Jag är en naturvetare med många utblickar. Vid 

sidan av In My Mango Tree Consul ting äger jag In  My 
 där jag importerar hantverk och design Mango Tree Shop

från södra Afrika. För mig är möten mellan människor och kulturer viktiga och tillför 
alltid något unikt till utbytet av en vara eller tjänst. 
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Vad är på gång? 
Jag ska hålla några fler utbildningar om ekosystemtjänster framöver, göra en liten 
naturvärdering och så har jag skrivit rubriker till tio små noveller om mina möten 
med djur. 

Nu när våren och sommaren äntligen är på väg blir det dags att öppna huset och 
sätta fram fika för välkomna kunder, och att fylla på lagret. 

Efter att i flera år ha försökt undvika plast har jag på senare tid på allvar börjat 
plastbanta, och det är riktigt besvärligt att finna varor i affären som inte kommer 
förpackade i en massa plast, och att upptäcka all dold plast som vi är omgivna av. 
Anta gärna utmaningen tillsammans med mig, så bryter vi snabbare vårt 
plastberoende och räddar naturen och oss själva från att kvävas av plast! 

Jag har också sytt om en hel hög gamla kläder, men mer om det nästa gång! 

Stöd och följ oss! 
Jag behöver all hjälp och alla vänner jag kan få! Berätta för världen om mig och 
In och tipsa mig om något är på gång. Fortsätt gilla, dela och My Mango Tree 
länka! Boka mig om du vill ha ett home party, privat visning eller presentation. 
Förutom att visa mina varor berättar jag om mina leverantörer och södra Afrika. 

Boka mig på info@inmymangotree.com  

Titta in eller handla i butiken: shop.inmymangotree.com 

Synpunkter? 

Jag vill gärna ha dina synpunkter på nyhetsbrev för In . Vad My Mango Tree
vill du se mer eller mindre av i kommande nyhetsbrev? Hör av dig! 
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