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Föräldrar
kan i
framtiden
använda
en kombi-
nerad
barnsits
och vagn. 

– Jag
fick idén
från min
kära mamma. Hon jobbar
som barnskötare. Och så
har hon uppfostrat två
döttrar, berättar LTH-stu-

denten Lycke von Schantz,
27.

The Bike Stroller passar
barn från nio månader till
tre år. Den väger lite mer
än en vanlig cykelbarnstol
men så är det också en
barnvagn.

– Den fungerar på cykel
som en vanlig barnsits, sä-
ger hon.

Förvaring under
Under vagnen finns även

en korg som även kan an-

vändas som en cykelkorg
för varor eller utrustning
till barnet. 

Lycke von Schantz hop-
pas att något företag ska
nappa på idén och satsa på
hennes design.

– Jag har fått jättebra
respons från föräldrar.
Det hade varit kul om
den kom ut på mark-
naden!

The Bike Stroller
ska visas på Tek-
niska mässan
21–24 oktober i
Stockholm.

Ester Kohn
ester.kohn@kvp.se

Lycke von Schantz har hittat lösningen på alla för-
äldrars problem. 

Hon har designat en vagn som också fungerar
som barnsits.

Från cykelsits till barnvagn:
1 Placerad på cykelns paket-
hållare fungerar babystrollern
som en vanlig cykelsits.

2 Fäll ut hjulen och placera
cykelkorgen undertill.
3 Körklar babystroller. 

Lycke von

Schantz.

Cykla med barnvagnen 
– inga problem!

KLAR. Så här ser

babystrollern ut när

den är utfälld och

redo att använda.

BJUV. Kung Carl XVI Gustaf
är som bekant en hängiven
miljövän.

På måndag kommer han
till Wrams Gunnarstorps
gods i Bjuv för att studera
skånskt miljöarbete. På pro-
grammet står bland annat en
presentation av godsets bio-
gasproduktion och bio-
gasanläggningen i Bjuv. KVP

m Helsingborgs kommun
skövlade ett 150 år gammalt
våtmarksområde utanför
Kattarp – men missade att
området var skyddat.

Tabben kan kosta skattebe-
talarna en halv miljon kro-
nor, skriver Helsingborgs
Dagblad. Kommunen riske-
rar nu att få betala 500 000
kronor i företagsbot för den
olagliga avverkningen.

Kommunen anklagas för
att ha gjort sig skyldig till
otillåten miljöverksamhet,
men nekar till brott.

MAGNUS GATEMARK

Kommunen
avverkade en
skyddad skog

Carl XVI Gustaf.
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Kungen på
besök i Bjuv


