
Hon är mamman som skrev en bok till andra småbarnsföräldrar
Har du ett monster under sängen? Behöver du förbereda dig för en ny bebis? Kanske få tips till ett barnkalas?

Familjehacks – tips till småbarnsföräldrar för ett enklare familjeliv är inte en bok om barnuppfostran, utan lyfter fram det roliga
med att ha barn. Boken är en guide i vardagen att ha nära till hands under hela småbarnstiden – fullmatad med tipslistor och
inspirerande bilder. 

– Det är något av det roligaste jag gjort, säger trebarnsmamman Katarina Byström som skrivit boken.

 

Katarina Byström föddes 1980 och är uppvuxen i Härnösand, där hon jobbar som marknadschef på ett familjeföretag och driver ett litet Bed &
Breakfast tillsammans med sambon Robert. Tillsammans har de tre barn.      

– Jag älskar att alltid ha ett eller flera projekt på gång. Under föräldraledigheten med vårt tredje barn blev projektet att skriva en bok, säger
hon.

Det berömda livspusslet ska inte betraktas som ett problem, men är avgörande för att må bra, menar Katarina Byström.

– För mig handlar enkelhet inte alltid om tidsbesparing precis nu, utan om att underlätta vardagen och skapa en så lustfylld tillvaro som möjligt
– och på så sätt förenkla olika rutiner på längre sikt, säger hon.

Katarina har förstås utgått från sin egen tillvaro som mamma. Men varför inte gå till den källa som lade grunden för hennes egen barndom?   

– Min mamma var den jag alltid ringde till för att få goda råd. Hon var fenomenal på att dela med sig av sina knep utan att försöka påverka
mina beslut i mitt föräldraskap. Hennes synsätt finns med som en röd tråd genom boken och det känns fint på ett personligt plan att fläta
samman hennes tips med mina egna och få möjlighet att dela dem med både mina egna barn och andra familjer, säger Katarina.

Boken är Katarinas debut. Hon driver även instagramkontot @familjehacks och hemsidan familjehacks.se där man som läsare kan ta del av
många roliga tips och idéer.     

Utkommer 21 maj.

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se

Susanne AhleniusMarknadsledning0734-20 40 23susanne@hoi.se
Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för
författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.
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