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Stroller – den nya appen och sociala plattformen för alla 
föräldrar
Pressmeddelande, Stockholm, 14 juni 2018

Sedan tidigare har Stroller AB släppt gravidappen Preggers (preggersapp.com/press), 
och tar nu ytterligare ett steg i att bli den självklara leverantören av digitala produkter 
och tjänster som underlättar vardagen för blivande, och nyblivna föräldrar. Appen 
Stroller är en ny social plattform som gör det lättare för föräldrar att träffas. Med Stroller 
behöver småbarnsföräldrar aldrig rulla vagn ensamma, utan kan enkelt hitta likasinnade 
för sällskap, promenader eller fika. 
– Redan tidigt i graviditeten kände jag att jag ville hitta andra mammor att diskutera 
och dela erfarenheter med. Men även för att ses på en fika när vi väl fått våra barn, jag 
tror många känner likadant. Med Stroller vill vi lägga grunden för nya bekantskaper och 
skapa fler kontaktytor för föräldrar att integrera och diskutera, säger Amanda Avsan, Co-
founder och CMO.

Med Stroller kommer möjligheten att få en lite roligare vardag genom att du kan koppla 
ihop dig med andra föräldrar eller blivande föräldrar i ditt närområde och prata, fika, dela 
erfarenheter eller helt enkelt bara hänga. Genom att ange dina preferenser och intressen 
matchas du ihop och med andra föräldrar. Du kan chatta direkt eller skapa gruppdiskussioner 
och markera dig själv som tillgänglig för att hitta på något. Allt på dina villkor.

– Idén till Stroller växte fram när en nära vän var först ut med att skaffa barn. Det var då jag 
på nära håll fick se hur de olika stadierna i livet inte alltid matchar med ens vänners, vilket 
kan leda till att en del småbarnsföräldrar riskerar att bli lite ofrivilligt ensamma. Därför blev det 
tydligt att det behövdes en sådan här tjänst, säger Andreas Ovefelt, Co-founder och AD/CD

Stroller AB strävar hela tiden mot att underlätta föräldraskapet för blivande och nyblivna 
föräldrar och familjer. Gratis, lättillgängligt och användarvänligt gör att Stroller AB ska bli den 
självklara aktören för digitala produkter riktade till gravida och barnfamiljer i Sverige. 

– På sikt kommer vi även att utveckla fler produkter och appar relaterade till familjen. Och 
naturligtvis även expandera utanför Sveriges gränser, då det inte finns något som liknar vårt 
koncept, säger Patric Palmefjord, Co-founder och CEO.

Stroller AB drivs och ägs av grundarna Patric Palmefjord, Amanda Avsan och Andreas Ovefelt 
samt delägarna Madeleine Strömberg och Astrid Tellnes.

För frågor, pressmaterial eller samarbeten kontakta:
Patric Palmefjord, Co-founder och CEO
patric.palmefjord@stroller.life
+46 708 70 77 37

Om Stroller AB
Stroller AB utvecklar appar samt andra produktområden relaterade till familjen. Genom att 
skapa lättillgängliga och användarvänliga produkter underlättar de föräldraskapet för blivande 
och nyblivna föräldrar. Under Stroller AB finns för närvarande varumärkena Stroller, Preggers 
och Born This Day. Företaget grundades under våren 2017.
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