Vi sover ungefär en tredjedel av våra liv. För att kroppen ska kunna återhämta sig och fungera behöver vi en god sömn. Dålig sömn kan ofta bero på dåliga rutiner inför sovandet samt en dålig sovmiljö.
Text: Maria Hagström

Hon syftar på alla plastmaterial, till exempel skumgummi och polyester som kommer
från olja och är ett icke förnybart material.
Hon berättar att flera typer av konstgjorda
ämnen, som till exempel Gortex, är här för
att stanna eftersom de inte kan brytas ner.
– Plaster är även lättantändliga. I ett modernt hem i dag, vars inredning består av
många olika plaster dör man av de giftiga
gaserna vid en brand.
Kaisa säger att om man blandar in plaster
och konserveringsmedel så hindrar man
det naturliga kretsloppet vilket till sist kan
leda till förändringar i DNA. Hon nämner
att det föds färre hankrokodiler nu. Att plasten som vi människor dumpar i havet stöts
till småbitar av vågor och vind. Småbitar
som med lätthet hamnar i buken hos en
fisk. En krokodil äter fisken och får till slut
hormonförändringar. Även hos människor
har man märkt av denna förändring, barn
kommer till exempel i puberteten tidigare.
– Vi ingår alla i ett gigantiskt experiment
och vi på Edura vill vara ett friskt alternativ.
Skumgummimadrasser kom till som ett billigt alternativ till naturmaterial under mitten
av 1900-talet. Samtidigt kom konservburken och plasten och nu har man börjat se
efterverkningarna av det, säger Kaisa.
Madrasserna som Kaisas företag säljer är

Är sängar i naturgummi dyrare än
sängar i skumgummi?
– En säng i naturgummi är inte gjord för
att vara billig, utan för att vara miljövänlig och hälsosam. Men det beror på vad
man jämför med. Vår produktion är dyr,
med madrasser handsydda i Tyskland. En
madrass i storlek 90x200 cm kostar cirka
10.000 kronor så vi är billigare än flera
större leverantörer av madrasser och betydligt billigare än till exempel Hästens.
Kan komposteras
En madrass i naturgummi håller i cirka femton år. Naturgummi gillar inte torr värme,
det finns en begränsning i livslängd men
man kan lägga den på komposten när den
gjort sitt.
Vem köper ekomöbler?
– Unga par som flyttar ihop och tänker
bilda familj, gravida eller småbarnsföräldrar och äldre som gör om sitt hem efter att
barnen flyttat ut. Många blir mer hälsomedvetna när de ska få barn. Försäljningen har
ökat från årsskiftet, men om det beror på att
vi har blivit mer kända eller om vi nordbor
har blivit mer miljömedvetna vet vi inte. Det
är jätteroligt att folk har börjat hitta till oss.

Köper du själv ekomöbler?
– Ja vi har flera ekomöbler hemma. Sängen
är min favorit, den är fantastisk, i gedigen
bok. Jag och min man har olika madrasskärnor eftersom han är längre än jag, men
man känner inte av någon skarv. Vi har fåtöljer och kontorsstolar i naturmaterial som
är ergonomiskt designade.
Tydlig märkning
För att en möbel ska få kallas ekologisk
måste den vara certifierad och det ska stå
på produkten. Är det bomull ska den vara
certifierad av till exempel GOTS (Global
Organic Textile Standard). Det finns växter
som oftast är ekologiskt odlade eller vildväxande – till exempel hampa och brännässlor.
De växer utan gödsel eller besprutning. De
är väldigt sällan kemiskt behandlade om de
inte blivit färgade vill säga.
Ekoprodukter oftast i naturfärg
– I vårt sortiment hittar man mest naturfärgade produkter. Om man vill ha färgade
produkter krävs det mycket kunskap om kemikalier och processer. Men vi har lakan i
färgväxande grön och brun bomull förutom
den vita.
Trä, naturgummi, kokos och ylle är vanligtvis okej. Men om trä har blivit plastlackat
kan det inte kallas för ekologiskt längre.
– Förr fick vi lära oss att känna igen de
olika materialen bara genom att känna på
tygerna, om något glittrar är det till exempel aldrig naturmaterial för då innehåller
det polyester. Vi behöver lära oss känna
igen kvalitet, det är en kunskap som gått
förlorad.

FAKTA: FÖRDEL NATURMATERIAL

FAKTA: STORA HÄLSOBOVAR

– EKOLOGISKT NEDBRYTBART
Naturmaterial är ekologiskt nedbrytbara och
kan alltså återgå till naturen som jord. Naturmaterial är rena från skadliga ohälsosamma
ämnen. Naturmaterial är inte skadliga för de
människor som arbetar med materialen under
produktionen.

I SYNTETMATERIAL
Madrasser i skumgummi är ohälsosamma eftersom de släpper ut giftgaser som kan ge
upphov till skador som andningsproblem och
lungsjukdomar, hudproblem, kronisk trötthet,
huvudvärk, impotens och cancer. När skumgummi/polyretan, polyester och akryl utsätts Heidi Andersson, känd från tv-dokumentären Armbryterskan från Ensamheten sover gott på en madrass i naturför brand blir gaserna direkt dödliga.

Källa: Edura, Dadd, Deborah Home Safe Home, www.ekogrossisten.se
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Det märks att Kaisa Frank brinner för naturliga material. Inom loppet av några
få minuter har hon radat upp fördelarna
med att välja ekologiskt.
– ”Av jord är du kommen – jord skall du
åter varda”. Det ligger något i det. Allt
som kan bli jord igen är bra och det som
inte kan bli det hör inte hit, säger Kaisa.

gjorda i naturgummi och består av saven
från gummiträdet som odlas i Asien. Träden
tappas på sav som bakas till en kaka som
sedan vulkaniseras, bakas. Det är enbart
ekologiskt certifierade gummiträd som används och fair deal vilket innebär att arbetarna får schyssta löner.
– Jag sover själv på en sådan madrass
sedan tio år tillbaka. Det är skillnad, den
är väldigt skön, säger Kaisa. Sängen är
anpassad efter hennes vikt och längd. Hon
säger att det är lika viktigt att välja ut madrass som att välja glasögon eller nya skor.

Foto: Malin Syd
ne.

SKÖN SÖMN PÅ HELT
NATURLIGA MATERIAL

Naturmaterial
för sund och
skön sömn
Med möbler gjorda i certifierat naturmaterial vill Kaisa Frank
med sitt ekoföretag Edura AB visa att naturgummi är minst
lika skönt att ligga på som skumgummi – dessutom är naturgummi hälsosammare för både miljö och människa.

gummi. ”Jag sover som en (eko)drottning i min vackra
säng med madrasser med stark miljöriktig profil”.
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