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“Med loveisa vill vi belysa 
  vikten av att i cancervården 
  ha en livsbejakande 
  inställning där hopp, 
  positiva tankar, 
  framtidstro och tron 
  på tillfrisknad främjas”

loveisa is the label under which Emma and Stellan Nordahl 
works with design, handicrafts and art photo. loveisa mani-
fests our love to our daughter Isa. 10% of the sales goes to 
a foundation which works with children with cancer. 

With loveisa we want to emphasize the need of a construc-
tive thinking and the power of a positive attitude to 
life in the health care in general and the  
treatment of cancer in particular. 

 

By giving 10% of the sales we want to somewhat ease the life 
for children with cancer and there families  
 – at a point when small matters really matters.
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Candleholders from loveisa supports
children with cancer and their families
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Låt årets julklapp till personal
och kunder bli något speciellt
- gåvan som värmer och sprider ljus
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inställning där man ser ett barn som råkat bli sjukt 
snarare än att se sjukdomen som barnets identitet. 
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tillgängliggörande av litteratur inom områdena 
mental träning, personlig utveckling, självläkning och 
tankens kraft. Detta bibliotek kommer att finnas i 
nära anslutning till behandlingsavdelningarna på 
barn- och ungdomssjukhuset i Lund. Önskar Du 
lämna bidrag till loveisa-biblioteket, kontakta oss så 
vi kan hitta formerna för ett sådant samarbete.
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Förutom bidrag till Barncancerförenin-
gen Södra inriktar sig loveisa även på att 
sprida tankar kring positivt tänkande 
och förhållningsstrategier för familjer 
med svårt sjuka barn. För tillfället sker ett 
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Ljusstakar i spännande design
 – där form och idé blandas med 
           en positiv inställning till livet

loveisa-ljusstakarna finns i olika
utföranden; för ett, tre eller fyra

ljus och säljs bland annat hos
DesignTorget.  Ljusstakarna

är helt gjorda av aducerade
rör av järn och finns dels i

svart “gjutjärn” och dels
i grått ”galvaniserat”. 

loveisa-ljusstaken
är mönster-

skyddad.

Designed candle holders made out of pipes and fittings. 
The candle holders represent the typical Nordic design 
with robustness and elegance at the same time. The candle 
holders come in four different variants, for 1, 3 or 4 candles. 
The loveisa candle holder is  
registered for design protection.   
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du visade oss att det är alltid 
för tidigt att ge upp
och var man än är, är man mitt i livet
själens storhet är kärlek och hopp
ta alltid morgondagen för givet
så liten, så tapper, så stor

din blick så stark och klar
som mötte och berörde
med glädje och kraft åt alla envar
som livets öden sammanförde
så liten, så tapper, så glad

Isa

loveisa-biblioteketloveisa-biblioteket

Barncancerföreningen Södra är en 
patient-, och anhörigförening som 
arbetar med att skapa förutsättningar för 
en så normal och positiv tillvaro som 
möjligt för barn och familjer under 
annars kaotiska förhållanden. Varje år 
insjuknar i vårt land omkring 300 barn i 
någon form av cancer. Föreningen 
arbetar direkt med barnen och deras 
familjer och fungerar som ett socialt 
nätverk. De ser bland annat till så att 
barnen får gå på bio och teater samt göra 
utflykter. De anordnar trivselkvällar på 
avdelningen där de bjuder på pizza eller 
har volontärer som lagar festligare mat. 
Barncancerföreningen Södra erbjuder 
även möjligheter för miljöombyte och 
rekreation mellan och under behandlin-
gar. 
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Nordic design - Nordic light




