Busbyxan testad
av I Ur och Skur
Hur ska man veta om överdragsbyxorna man tillverkar verkligen håller måttet.
Enkelt. Man låter helt enkelt ett gäng I Ur och Skur-barn prova dem i sin vardag.
– Det känns jättebra att veta att byxorna funkar på barn som verkligen sliter på
sina kläder, säger Lena Eliasson, VD för Busbyxan.

Atefeh Gholizadek blev glatt
överraskad över Busbyxans
goda egenskaper. 4
Busbyxan har testats i
I Ur och Skur-barnens vardag,
som för en överdragsbyxa
är rätt slitsam. 6
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Idén till testet föddes på
en barnmässa i Göteborg
där några pedagoger från
I Ur och Skur-förskolan
Idavallen i Lindome träffade
Lena Eliasson från Busbyxan.
Mötet ledde till att några barn
på förskolan under några
höstveckor fått prova de färgglada överdragskläderna, leka
i dem och verkligen använda
dem. Och resultatet var gott.
– Jag blev glatt överraskad,
säger Atefeh Gholizadeh
som är lärare för tidiga åldrar
på förskolan. De fungerade
verkligen jättebra, passade
olika kroppsformer, var enkla
att få av och på och var väldigt slitstarka, såvitt vi kunde
bedöma.
Endast på ett område
fanns något att anmärka på
Busbyxan, och där är de i gott
sällskap berättar Atefeh.
– Det finns egentligen inga
byxor på marknaden som håller vätan helt ute. Inte för våra
barn som sitter i vattenpölar
en hel eftermiddag. Och det
gjorde inte heller Busbyxan.
Men de höll ändå bättre än
många andra dyrare och mer
kända märken.
Lena som är VD på Busbyxan
är väldigt glad över att förskolan Idavallen ställde upp och
testade Busbyxan.
– Nu har vi fått ett kvitto på

att Busbyxan verkligen tål att
lekas i - inte bara i sandlådor
och på gräsmattor utan också
i tuffa skogsmiljöer. Den kunskapen är otroligt värdefull
i vårt fortsatta arbete med
Busbyxan.
litet svenskt
företag som växer sakta men
säkert. Sedan några veckor
finns också en Busjacka. Målet
är att den ska vara lika slitstark
och användbar som byxorna.
– Vi har frågat våra kunder vad
de ville ha och svaret var en
ofodrad skaljacka utan trendiga dekordetaljer och utan
onödiga tampar och knappar - och så blev det, berättar
Lena Eliasson.
– Eftersom kläderna inte sys i
ett lågprisland utan i Borås är
den avskalade, funktionsfokuserade designen dessutom en
förutsättning för ett rimligt
pris.

Busbyxan är ett

att
företaget heter just Busbyxan
för att de ville ha ett roligt
namn, som samtidigt beskrev
plaggets kvalité.
– I den här byxan och jackan
kan ungarna leka hur fritt som
helst utan att behöva vara
rädda för att kläderna ska gå
sönder eller bli smutsiga. Och
är det inte precis så vi vill att
våra barn ska kunna leka?

Lena Eliasson berättar

Nu har vi fått ett
kvitto på att Busbyxan
verkligen tål att lekas i.
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