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– INSPIRATION FÖR LIVET

NYA BOENDETS GRUNDARE VISAR VÄGEN HEM 

MONIKA 
PIRSLIN
sid 24

SID 29

GECO INREDNING:
OM KONSTEN 

ATT UTNYTTJA  
VARJE KVADRAT
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VILL MER
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SID 11

AEM GROUP 
TAR HELHETSGREPP PÅ 

KROGBRANSCHEN
SID 40

HÅLLBARA MÖBLER FÖR KREATIVA 
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TRYGGA 
MÖTEN 

PÅ DÖMLE HERRGÅRD
sid 39

sid 36

MATERIA

PÄRLOR & 
PASSION 
PÅ EBBA BRAHE JEWELLERY
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S T O C K H O L M :  Regeringsgatan 12, telefon 08-214170    

Måndag-fredag 10.00-18.00, lördag 11.00-16.00, söndag 12.00-16.00
   

G Ö T E B O R G :  A&Co, Klangfärgsgatan 6A, Västra Frölunda, telefon 031-7730100    
Mån tidsbokning, tisdag-fredag 11.00-18.00, lördag 11.00-16.00

 M A L M Ö :  Södergatan 5, telefon 040-121224    
Måndag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-16.00, söndag 12.00-16.00    

W W W. S L E T T V O L L . C O M 

Se höstens alla nyheter på slettvoll.com  
eller kom in i vår butik. Välkommen till Slettvoll. 

 
SLETTVOLL ÄR ETT KOMPLETT HIGH END DESIGNKONCEPT MED EXKLUSIVA MÖBLER,  LAMPOR,  

MATTOR,  KUDDAR OCH INREDNINGSARTIKLAR.  MÖBLERNA PRODUCERAS AV DUKTIGA HANTVERKARE  

PÅ NORGES VÄSTKUST DÄR FAMILJEFÖRETAGET HAR BEDRIV IT  VERKSAMHET SEDAN 1951. 
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Alkohol är 
beroende- 

framkallande.

Deutz Brut Classic 

750 ml 
Artnr 7487
Pris 449 kr

Alkoholhalt 12%

Projektledare: Janne Siponen, janne.siponen@strongmediagroup.se  
Redaktör & skribent: Jennie Nysted 
Art Director: Charlotte Friberg  

Annonsering: Vill du också synas/marknadsföra ditt företag i Bucket List?  
Kontakta info@strongmediagroup.se.  
Tryck: Kroonpress, Estland  
Bucket List medföljer som bilaga i Dagens Industri oktober 2020. 

Bucket List 
Strong Media Group AB. Org. nummer: 559077-8535.  
E-post: janne.siponen@strongmediagroup.se
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Tillsammans, mot en 
FÄRGSTARK HÖST 
en annorlunda sommar har passerat och påverkat oss 
alla, på olika sätt. Nu gäller det att se ljuset i tunneln och 
fortsätta leva som vanligt, i den mån det är möjligt. Vad kan 
då passa bättre än höstens utgåva av Bucket List med tips, 
ljusglimtar och inspiration?
 
I denna utgåva kan du läsa om entreprenören Monika 
Pirslin, en av grundarna bakom Nya Boendet, den optimala 
samlingstjänsten för nyproducerade bostäder i alla 
boendeformer.
 
Vi har även samtalat med Daniel Lindström om höstens 
modebild, som delvis präglats av pandemin, på gott och ont. 
Är bilar mer din grej kanske Porsches nya sportbil Taycan 
kan vara precis det du väntat på?
 
Själv har jag tagit tag i min löpning och påbörjat en 
nybörjarkurs i italienska. Saker som länge legat på min 
Bucket List och snart kan checkas av. Vad har du på din?
 
Ha nu en fin höst och njut av höstens vackra färger,

Janne Siponen
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i en tid då vår hälsa står i fokus är det viktiga
re än någonsin att skapa balans i kroppen. Med 
“Näring på sked” rymmer en plastsked på 6 gram 
näring från 1,5 kg ingredienser som solmognat 
och kallpressats för optimalt näringsinnehåll och 
90 % biotillgänglighet. Det som är unikt är att 
det går ut via slemhinnorna i munnen, direkt på 
cellnivå.Den högkoncentrerade näringsgelén är 
gjord på  särskilt utvalda bär, frukt och grönsaker , 
helt fri  från tillsatser.

Läs mer om näringen på NÄRINGPÅSKED.SE

Frukt, bär & grönsaker med

H Ö S T I N S P I R A T I O N

Gnistrande 
nyheter från 
Rare Jewelry

med mer än 180 år i branschen som hovleveran
tör till kejsare och kungahus är Pauly & Sohn Beds 
idag ledande inom lyxbäddindustrin. Deras sängar 
står i en klass för sig, med hög komfort och håll
bar het, liksom närproducerade och ekologiska 
material, fria från latex och skum. Unna dig lyxiga 
bäddmadrasser, sängar, kuddar och täcken av  
högsta kvalitet från Pauly Beds hos The Sleep Revo
lution; butiken för bättre sömn och ökat välbefin
nande. Besök butiken på Lilljans plan 6 i Stock
holm eller online THESLEEPREVOLUTION.COM/PAULY-BEDS

på ekmanhair har kvalitet, kunskap 
och mångfald präglat salongen i decenn
ier. Med en blandad grupp frisörer 
skapar man framgångsrikt dynamik 
och spännvidd för en bred och trogen 
kundkrets.
     – Vi är ett familjeföretag och det ska 
kännas även i salongen, säger David 
Ekman Shane, VD på EKMANhair.     
      – Viktigast för mig är att alla 
frisörerna gör det de tycker är kul och det 
de anser sig vara bra på. I och med att vi 
har den där mångfalden, så kan vi utföra 
i stort sett allting som du kan göra på en 
frisörsalong. 

Boka en behandling i unik salongsmiljö 
på EKMANHAIR.SE

nu lanserar svenska rare jewelry ihop 
med Ida Lundgren höstkollektionen Freya, ett 
nytt Choker Necklace och en safirring i limiterad 
utgåva. Freya består av örhängen, armband och 
halsband – alla med diamanter i ett oregelbundet 
mönster. Choker Necklace är ett elastiskt halsband 
på 15,30 carat med briljantslipade diamanter. Den 
exklusiva safirringen är pavéinfattad med 235 
stycken briljantslipade diamanter, om totalt 2,85 
carat och en utsökt Rarecut safir som kronan på 
verket. Njut av kollektionerna på 

nymansur.com/rare-jewelry

Nya kollektioner i 
sammet och linné 
från Pauly & Sohn Beds 

Extraordinära 
hårdagar på 
EKMANhair
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redo för en lärorik spelkväll? När speljätten Alga bryter ny mark får spelarna ta plats i terapi
soffan. I det underhållande sällskapsspelet Therapy, med frågor som tagits fram av ett team psykologer 
och författare, väntar såväl intressanta diskussioner som nyvunna insikter.  
Temat kring det hela och frågorna är oerhört intressanta, säger Annika Furuvik, Product Manager på 
Alga. Frågorna och gruppterapin avslöjar mycket om våra medspelare. Ett riktigt feelgoodspel! 

Läs en längre artikel om Therapy och Alga på s.35 eller besök ALGASPEL.SE

Oväntade insikter med 

Therapy!

”NÄRING  
PÅ SKED”
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Porsche Taycan – den nya drömbilen

Porsche Taycan 4S, för gamla och nya kunder
Porsche Taycan är en helelektrisk sportbil. Versio
nen med tillägget 4S ger dig kraft och drivning på 
fyra hjul. Perfekt för dig som inte behöver Turbo, 
men inte heller vill göra avkall på design, innova
tion eller komfort. Du får en fantastisk upplevelse 
vid ratten, en interiör i världsklass och detaljer 
som är lätta att förälska sig i, såsom en smäcker, 
välvd instrumentpanel och skärmar som tar dig in 
i en ny tidsålder. Kort sagt material och finish som 
spelar i en egen liga.
 – Det här är en äkta Porsche som både lockar 
trogna Porscheägare och nya kunder som aldrig 
tidigare tänkt tanken att köra Porsche, säger  
Andreas Strid, Märkeschef på Porsche i Stockholm. 

 
 
 
  

– Många attraheras såklart av varumärket, andra 
av möjligheten att köra en riktig sportbil på el.  
Det är en svårslagen kombination att kunna köra 
enbart på el och att äga en Porsche.

Nya kunder, nya färger
När du köper en Porsche är det nästan självklart 
att du väljer färg och tillval efter eget huvud. Här 
kan möjligheterna tyckas oändliga; från färgen på 
interiör och sömmar, till detaljer i exteriören. Tay
can finns givetvis i de mer traditionella färgerna, 
men också i en färgpalett som sticker ut lite extra. 

Frozenblue Metallic ger en somrig känsla, Mamba 
Green Metallic tar för sig utan att skryta, Cherry 
Metallic, Carmine Red och Neptune Blue är ytterli
gare alternativ som får din Taycan att skilja sig 
från mängden, för en personlig och exklusiv prägel.

Drömmen inom räckhåll
Att äga en Porsche har blivit en verklighet för  
allt fler. Med miljöbilspremie och en lägre drifts
kostnad, jämfört med bensin eller diesel, är det 
en kalkyl som är lätt att tycka om, där steget upp 
till en Taycan ofta är mindre än vad man kan tro. 
Smarta finansieringslösningar för både privat
personer och företag är också aspekter som place
rar Taycan högt på önskelistan.

Köp den online
Nya kunder ställer nya krav. Porsche i Stockholm 
har lanserat Porsche Taycan Online Shop, en 
lösning där du enkelt kan beställa din bil på nätet. 
Du är inte beroende av öppettider och behöver inte 
boka tid med en säljare. Vill du däremot provköra 
innan du slår till, är det givetvis möjligt och fak
tiskt en upplevelse i sig!

Äga en Porsche. Check!
På Porsche Center Danderyd och Porsche Center 
Stockholm står kunderna redan på kö för en  
körupplevelse utöver det vanliga, såväl som inför  
sitt livs köp. Vad står på din Bucket List? Kanske  
är det äntligen dags för din bildröm att gå i  
uppfyllelse?

Växte du upp med en Porsche-affisch på väggen? Då är du 
inte ensam. Porsche är och har varit en drömbil för många 
genom tiderna. Nu kommer en ny Porsche att drömma om. 
Kanske är det dags att låta din dröm gå i uppfyllelse?

Text: Martin Stadhammar Bild: Armin Hadzic

Upplev Porsche Taycan!
Vill du provköra Porsche Taycan? Kontakta ditt 
närmaste Porsche Center som bjuder på både 
visning av bilen, liksom provsittning och provkörning 
om du önskar.

Porsche Center Stockholm
Smista allé 44, 141 74 Segeltorp
Tel. 08-503 33 950
porsche-stockholm.se 

Porsche Center Danderyd
Rinkebyvägen 5, 182 36 Danderyd
Tel. 08-503 33 950
porsche-danderyd.se

”Vad står på din  
Bucket List?”
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  S ä k r a  d i n  h ö s t - l o o k  m e d  s k o r  f r å n  G a n t

NICEWILL
[ dam ]  Gants favoritsneaker är tillbaka! 
Nu i en ny färgkombination och en 
materialmix av läder, mocka och nylon, 
för en ledig look med elegant touch. 
Innersula av skinn med memoryfoam för 
bästa möjliga komfort. 1499 kronor. 

WINDPEAK
[ dam ]  Ny för säsongen är denna trendiga snörkänga 
på en högre yttersula av gummi och en stilren material
kombination av oljat skinn, mocka och nylon. Fleecefoder 
och läderinnersula med memeoryfoam för bästa komfort 
gör den till en solklar höstfavorit, 2199 kronor. 

ROADEN
[ herr ] Modern och sportig chelseaboot i mocka 
med en robust yttersula i gummi, perfekt för svala 
höstpromenader. Värmande insida i ull och innersula 
med memoryfoam, 1999 kronor. 

LEVILLE
[ herr ]  En premium cupsolesneaker tillverkad i 
Portugal med behaglig innersula med  memoryfoam 
och hälkappa i kontrasterande färg med GANT
logotyp. Lika snygg till chinos som jeans! 1499 kronor. 

FLAIRVILLE
[ herr ]  Stilren chelseaboot från 
Portugal i fint läder med elastiska 
sidopaneler, broderad GANT logotyp 
och skinnfoder. Yttersula i gummi för 
optimal komfort, 1999 kronor. 

Juvelia – det moderna 
sättet att handla smycken
Efter tjugo år i smyckesbranschen beslöt sig Juvelias VD Jonas Löfblad för att sälja 
sin smyckesbutik, strax innan coronans utbrott. Sedan dess har han flyttat in 
på kontorshotellet Convendum och säljer nu sina smycken genom personliga 
möten. Ett nytt, modernt sätt att handla juveler på.
 – Jag gör även många hembesök, säger Jonas.
 En service som givetvis uppskattas av kunder som vill köpa smycken eller 
sälja guld, inte minst under rådande pandemi. Jonas brinner verkligen för det 
han gör.
 
– För mig är det viktigt att hjälpa kunderna att handla rätt smycke. Jag vill att de ska 
köpa bästa möjliga smycke enligt deras önskemål och budget, säger han.
 – Smyckenas detaljer såsom diamanter och hantverk är exceptionellt. Juvel
erna ska vara så bra att vänner och bekanta vill veta var de kommer ifrån.
 Just nu säljer han många skräddarsydda förlovningsringar, liksom exklusi
va tennisarmband och alliansringar från Italien.
 – En stor andel av världens highendsmycken tillverkas i Italien. De har det 
verkligen i sitt DNA, säger Jonas.

Hantverket i tennisarmbanden är det bästa han sett.
 – Tennisarmbanden är fantastiska! Låsen, länkarna, diamanterna och 
infattningen är av högsta kvalitet, säger han.
 Nästan oförskämt nöjd med försäljningen, ser han ljust på framtiden och 
smyckesbranschen, redo att möta kundernas behov.
 – Vi har massor av samarbeten, projekt och tävlingar på gång. Jag älskar 
Juvelias smycken och mitt nya sätt att arbeta, avslutar Jonas.

Dags för ett tennisarmband?  
Besök juvelia.SE eller kontakta Jonas på 070777 06 99 alt. jonas@juvelia.se

” Tennisarmbanden är 
fantastiska! Låsen, länkarna, 
diamanterna och infattningen 

är av högsta kvalitet” 

Erhåll 11% rabatt 
med rabattkod: bucketlist 
Gäller innan 31/12 2020
Besök JUVELIA.SE eller kontakta 
Jonas på 070-777 06 99  
alt. jonas@juvelia.se.
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FREDS FOOD COURT

JUPITER

HIMMELFJÄLL 872 möh
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Nyckelutlämning

Skoteruthyrning

SERVICESYMBOLER

Lift dalstation

Stollift 6 pers

Bygellift 

Knapplift
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Bergstoppsvätten
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Baldersbacken
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                Torsfallet

Carlbacken
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Fjällfaran
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Rundturen

Gammelskogsstigen 36
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FRAMTIDA
PISTOMRÅDE

549 möh

BURUSJÖN 633 möh

Anslutning till skoterleder

Skoterledsutfart
Anslutning till Burusjöspåret

Längdskidspår

VV

Upplev fjällmagi 
på idre himmelfjäll
 i är en modern skidanläggning med famljebackar framdragna genom trolsk fjällskog.
          18 nedfarter och 8 liftar tar dig runt i det breda skidsystemet så här finns gott om plats     
          för alla. Våra backar är naturliga, roliga, svängiga och omväxlande. Vi erbjuder gröna till 
röda nedfarter där den högsta fallhöjden är på 323 meter och den längsta backen mäter hela 
3,2 kilometer. 

För dig som vill åka längdskidor finns spår som tar dig vidare ut i ett gnistrande vinterlandskap 
och Idre Fjälls 84 kilometer preparerade tränings- och motionsspår. 

På Idre Himmelfjäll hittar du ett av fjällvärdens nyaste och fräschaste boende, många med 
ski in–ski out! 
FÅ KANONPRIS PÅ VÅRA LÅGPRISVECKOR V. 2-5.
BOENDE från 4.495 kr (söndag-söndag) i 6-bäddsstuga. 
Du får även 20% RABATT på skidhyra, skipass och skidskola.

Välkommen till oss i vinter!

FAKTA: NYTT BOENDE MED SKI IN - SKI OUT · 18 NEDFARTER · 8 LIFTAR · SKIDSKOLA · SKIDUTHYRNING · RESTAURANG · GRILLPLATSER 
LÄNGDSKIDÅKNING · SOND´S 180 MIL SKOTERLEDER · SKOTERUTHYRNING · GUIDADE SKOTERTURER · RENAKTIVITETER · HUNDSPANN

GÖR SOM FRIDA HANSDOTTER
- BYGG DIN EGEN FJÄLLDRÖM 

PÅ IDRE HIMMELFJÄLL
 Byggklara tomter till salu 

från 395.000 kr
KONTAKTA PETER HÖÖGS

TEL. 073-530 83 89

IDRE FJÄLL
IDRE HIMMELFJÄLL

FJÄTERVÅLEN

IDRE
    PASSET
3 SKIDANLÄGGNINGAR

77 NEDFARTER 

I norra Dalarna djupt inne i de orörda skogarna ligger en magisk plats - Familjens 
nya skidparadis Idre Himmelfjäll, den första nya skidanläggningen i Sverige på 30 år!
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THERAPY 
FRÅN ALGA 

– terapi har aldrig 
varit roligare!

”Om vi kan skapa intressanta diskussioner, ja då har vi lyckats.”

Med det nya feel good-spelet Therapy introducerar Alga en helt ny plattform för oväntade insikter, 
fylld av nutida företeelser och intressanta diskussioner som alla vuxna kan känna igen sig i, reflektera 
över och skratta åt. På temat terapi får du som deltagare ta plats i terapisoffan och besvara frågor  
som med glimten i ögat behandlar dina och andras stereotypa beteenden.

– När man har spelat det här spelet tror jag att man 
känner sig peppad, glad och förhoppningsvis  
lite klokare, säger Annika Furuvik, produktchef  
på Alga.
 Det var under en mässa i New York för ett år 
sedan som arbetet med Therapy inleddes. Ett tera
pispel hade då länge legat högt på Algas önskelista.
 – Det är ett intressant tema på ett spel och 
väldigt aktuellt, säger Annika.
 – Med Corona blev det högaktuellt, tillägger hon.
 Mer tid hemma och ett uppdämt behov att att 
umgås och ventilera, gör att Therapy knappast 
hade kunnat komma lägligare. 
 – Även om Corona inte hade drabbat världen 
lever många pressade och stressade liv där det hela 
tiden dyker upp nya företeelser och krav som vi 
måste förhålla oss till, säger Annika.

Målet är att tömma sin terapisoffa och bli av med sina mer 
eller mindre triviala problem. Hos coachen och i 
gruppterapin får man möta olika dilemman och 
frågeställningar med hög igenkänningsfaktor. 
Frågorna utgör en viktig del i spelet och har tagits 
fram av ett amerikanskt team bestående av två 
psykologer och en författare.
 – Samarbetet har varit väldigt roligt och läro
rikt men också krävande, säger Annika. 
 Amerikanernas samlade expertis tillför spelet 
stor tyngd, inte minst när det gäller fakta och  
statistik.  
 Therapy bjuder på en stor portion humor och  
underhållning.
 – Vi skojar ju om att man slänger bort sina 
problem under spelets gång, säger Annika.
 
Hon poängterar att avsikten absolut inte är att förmin
ska eller göra sig lustig över ohälsa, utan tvärtom 
öppna upp för intressanta diskussioner och tankar. 
Och skapa glädje. Vi kallar det för ett feel good
spel.
 – Det som är så skönt med ett spel är att när du 
tar upp ett kort så är det kortet som bestäm mer 
vad du ska säga, göra och prata om, säger hon.

Therapy kan spelas med både nära, kära och bekanta, 
men som mest underhållande är det kanske när 
du känner dina medspelare väl.
 – Det blir så roligt, utbrister Annika. Man  
tror man känner någon och så får man ett helt 
annat svar, eller en helt annan diskussion än  

man väntat sig.
 Hon hoppas att frågorna i spelet ska generera 
såväl glada skratt som djupare insikter. 
 – Om vi kan skapa intressanta diskussioner,  
ja då har vi lyckats, tillägger hon.
 Till våren 2021 väntar fler spännande nyheter 
på spelhimlen, däribland ett samarbete med den 
ideella organisationen Non Violence.
 – Där håller vi nu på att utveckla ett snabb
spelat, kul kortspel med djup som förmedlar vad 
de vill uttrycka i sin verksamhet, avslöjar Annika.
 – Det är superkul. Jag är så stolt och glad över 
det, avslutar hon.

Redo att testa spelversionen av terapi?  
Läs mer om Therapy på ALGASPEL.SE

– Det är ett intressant 
tema på ett spel och 

väldigt aktuellt, säger 
Annika Furuvik.  

– Med Corona blev  
det högaktuellt. 

Under spelets gång går du igenom livets olika faser och ställs inför 
olika dilemman och frågeställningar med hög igenkänningsfaktor. 
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genvägar, som håller livet ut och går i arv till nästa genearation. Alla våra kunder har visat oss att vi 
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hållbarhet på riktigt är viktigt och för att ärlighet varar längst.
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– Vi bygger bostäder. Och vi gör det med ganska mycket passion.  
Vi gör det också med ganska hög ambition. Så där 
så att det brukar synas och märkas jämfört med 
vad de flesta andra gör, säger Magnus  Ruthström 
Creative Director på Imola.
 – Utmaningen för sådana som oss är att hitta 
tillräckligt attraktiv och billig mark så att vi kan 
bygga en lite finare produkt, utan att den i slutän
dan blir dyrare för den som ska köpa den, säger 
Magnus. 
 Han menar att priserna på kommunernas 
åtråvärda markplättar gör det svårt för mindre ak
törer med lite högre ambition att konkurera, men 
ser fördelar med att vara ett mindre bolag med få 
anställda och kortare beslutsvägar. 
 – Vi säger själva att vi bygger bostäder som vill 
lite mer och då syftar vi egentligen på att det inte 
bara är ett väderskydd, säger Magnus.
 – Vi har kontroll på fabriken, konstruktionen, 
designen och ett väldigt tight samarbete. 
 
En multikunnighet som tillsammans med ett brett nätverk gör  
det möjligt att bygga moderna bostäder till bra 
priser med rena naturmaterial, som även håller 
i framtiden. Det pågår en debatt om vad som är 
fint och visst finns det mycket att säga om dagens 
arkitektur. 
 – Det samtida formas av en mängd auktori
serade tyckare, säger Magnus.

 Han syftar på den skandinaviskt avskalade 
arkitekturen som stundtals skapat debatt med 
sin fyrkantighet. Så har också hela byggvärlden 
förändrats, från 1900talets byggherrar och unika 
hus, till en miljonindustri. 
 – Det extremt artistiska har från stund till 
annan blivit väldigt lågprioriterade, säger Magnus 
som välkomnar debatten.
 – I min värld, en fyrkantig låda kan faktiskt 
vara otroligt attraktiv, men det handlar ju även där 
om proportioner, detaljer och material, säger han.
 En byggnad får sällan samma aura om den 
massproduceras efter standardmått.
 – Det är där det moderna kommer in. Istället 
för att göra en pastisch på något gammalt, försöka 
göra något kvalitativt nytt. Det blir inte en massa 
utsmyckningar som stjäl grundkvalitet prismäs
sigt, säger Magnus. 
 Vilket i förlängningen kan betyda ett bättre 
golv, påkostat kakel och en högre standard överlag. 
Kvaliteér som kanske inte alltid syns, men gör stor 
skillnad. 
 – Sedan hoppas jag att folk vågar kliva utanför 
den här bilden av att allt ska vara bara ljust och 
fräscht. 
 Han nämner ett av Imolas pågående projekt i 
Trollbäcken som ett exempel på omsorgsfulla plan
lösningar, där en industriell glasvägg kan ersätta 
en solid vägg och på så vis skapa mer rumskänsla 

på mindre yta. 
 – Hemmet är mycket ens egen arena eller kuliss 
och berättar ju mycket om en själv också, säger 
Magnus.
 – Vårt lilla bidrag hoppas vi skall landa i en lite 
vackrare och mer hållbar värld.

Läs mer om hållbara bostäder  
och hitta ditt drömhem på IMOLA.se

Moderna bostäder 
bortom det ordinära

Imola I ett fastighetsklimat där stora bygg-
jättar vill tjäna stora pengar och värdet 
per kvadrat meter stiger i takt med 
markpriserna, bygger Imola hållbara 
bostäder som vill lite mer i Stockholms 
närförorter. 

Moderna bostäder till 
bra priser med rena 
naturmaterial som 
även håller i framtiden.

– Vårt lilla bidrag 
hoppas vi skall 
landa i en lite 
vackrare och mer 
hållbar värld.
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Norr lands 
modernaste Spa 
med en slående 

panoramavy.
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”Marknaden för hårtransplantationer ökar lavinartat med dagens moderna metoder.  
På Poseidonkliniken har man ökat sin omsättning med mer än trehundra procent sedan 

2016. Nu står affärsmän och artister i kö för att göra en behandling.”

UNDERSKATTA ALDRIG 
TILLVÄXTFAKTORN

– NU FUNDERAR JAG aldrig på håret när jag är på scen 
eller i sociala sammanhang. Jag har alltid haft bra 
självförtroende men jag känner att till och med 
det har förbättrats efter transplantationen, säger 
artisten Jan Johansen som genomgick en behand
ling under 2015. 

IDAG ÄR DET helt accepterat att göra en hårtransplan
tation. Metoden som har förfinats de senaste åren 
är numera så enkel och skonsam att du kan göra 
behandlingen ena dagen och återgå till arbetet 
redan dagen därpå. Spåren är borta på en vecka 
och i vissa fall behöver man inte ens klippa håret 
för att göra behandlingen.  
 – Jag hade en inbokad spelning nio dagar efter 
behandlingen och den ville jag inte missa, fortsät
ter Jan Johansen. 
 – Jag var lite orolig att det skulle synas att jag 
gjort en hårtransplantation men rodnaden för
svann efter sju dagar, precis som de sagt, så det var 
aldrig några problem. För mig som artist skulle det 
vara en katastrof om jag fått ett dåligt resultat som 
inte ser naturligt ut. Nu finns ingen som kan se att 
jag har gjort en behandling. 

FÖR EN LYCKAD hårtransplantation är det viktigt att 

hårlinjen anpassas efter personens ålder och 
ansiktets naturliga proportioner för att resultatet 
ska vara långsiktigt och leda till en märkbar för
bättring – utan att utseendet förändras. Man bör 
därför alltid vara försiktig med att sänka hårfästet 
eller ta bort vikar helt och hållet. Förbättringen 
ska vara elegant och diskret och resultatet ska se 
naturligt och snyggt ut med tilltagande ålder. 

 – Vi vill att våra kunder ska få höra att de ser 
fräschare och lite yngre ut men förbättringen ska 
kopplas ihop med en bättre och mer hälsosam livs
stil, säger Gustaf Bodin som har startat och driver 
Poseidonkliniken i Stockholm. 
 
– Om det finns minsta risk att den placering av hår 
som kunden önskar kan leda till ett resultat som 

inte innebär en långsiktig och naturlig förbättring 
tackar vi nej till att göra behandlingen. För oss 
skulle det vara ett stort misslyckande om kunden 
i framtiden skulle ångra att han eller hon gjort en 
hårtransplantation. 

DET ÄR TYDLIGT att det inte går att underskatta tillväxt
faktorn inom marknaden för hårtransplantation. 
Poseidonkliniken har sedan 2016 ökat sin omsätt
ning med över trehundra procent och tillväxt
takten ser ut att fortsätta öka under 2020.  
 – Vår filosofi är anpassad till håravfallets 
naturliga process och det tror jag är nyckeln till att 
vi idag är den största och mest framgångsrika kli
niken i Sverige, säger Gustaf Bodin och fortsätter.
 – Vi vill kunna ge våra kunder mer hår alla 
dagar i veckan och därför gör vi två behandlingar 
om dagen inklusive helger och långhelger.  
 – Vi ser också en ökad tillströmning av kunder 
inte bara från Europa utan även från Los Angeles. 
Det visar att vårt koncept även fungerar utom
lands och vi kommer att påbörja en internationell 
expansion under 2020, där Los Angeles kommer 
att vara en av de första städerna som står på tur. 

Boka ett kostnadsfritt möte idag på POSEIDONKLINIKEN.SE

”Resultatet ska ge en 
märkbar förbättring – utan 

att utseendet förändras.”

– Jag har varit helt öppen med att 
jag gjort en hårtransplantation och 
omgivningens reaktioner har varit 

odelat positiva, säger Jan Johansen. 

FO
TO

: B
E

N
G

T 
S

Ä
LL

 

”



H E L A  D E N N A  B I L A G A  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  S T R O N G  M E D I A  G R O U P

B U C K E T  L I S T  / /  1 4

Inhyst i ett gammalt elverk, I Gustavsbergs hamn, finner du sedan i somras 
Restaurang Kattholmen - krogen med Sveriges spretigaste meny, Värmdös 
första cocktailbar och den perfekta inramningen för en minnesvärd konferens.

Skärgård och industriromantik på 

KATTHOLMEN 
– Vårt syfte är att skapa ett stort vardagsrum för en 
bred publik, där vi har liksom en bistro och 
brasseri känsla i industriell stil, säger Daniel 
Arlycke som tillsammans med Alex Levén driver 
Kattholmen.
 Här i de anrika lokalerna anno 1905, produ
cerades en gång all el till Gustavsbergs porslins
fabrik som även värmde upp en pool i en intillig
gande byggnad för de fabriksarbetande.
 – Det är lite häftigt nu när vi precis tagit hand 
om femtio pensionärer här på lunchen och många 
av dem här badat där när de var yngre, säger Alex 
Levén, restaurangchef.
 
Under renoveringen av det gamla elverket har det varit 
viktigt för dem båda att bevara industrikänslan 
med betonggolv och tegelväggar, som stärkts upp 
med rustika inredningsdetaljer.

 – Det är väldigt mycket själ i möblerna,  
säger Daniel.
 Han berättar att delar av inredningen inhand
lats på Bukowskis, för att optimera mysfaktorn. 
 Det var när kommunen, med Melker Anders
son som konsult, sökte en restauratör till lokalerna 
som Daniel skickade in ett prospekt och sedermera 
blev ägare till Kattholmen. Med närmare 6000 
nytillkomna bostadsrätter har Gustavsberg idag 
en ny målgrupp som saknat en riktig stadskrog. 
Kattholmen har välkomnats med öppna armar.
 – Vi har ju haft fullbokat två veckor fram sedan 
vi öppnade, säger Daniel.
 
Sedan några år tillbaka driver han även event och  
konferensanläggningen Villa Soludden. Med  
Kattholmen är planen att de två verksamheterna 
ska samverka. 

 – Därför har vi skapat ett konferensrum här för 
tjugo personer, säger Daniel.
 – Det är superhärliga synergieffekter mellan 
ställena, tillägger Alex.
 Som en självklar nöjesdestination håller  
Kattholmen öppet året runt och erbjuder ett 
välfyllt kalendarium med musikarrangemang och 
roliga gästspel. De satsar även stort på sin cocktail
bar, som är den första på Värmdö.
 – Vi vill ju ha den här mysiga stannakvar 
känslan, säger Alex.
 Och så den spretiga menyn förstås, där Daniel 
och Alex plockat russinen ur den gastronomiska 
kakan. 
 – Det ska vara allt blandat från en klassisk, 
svensk torskrygg till en peruansk ceviche, säger 
Alex.

På konferenssidan har man havsaktiviteter såsom bastu
flotte, vattenskoters, segelbåtar och sup:ar. Till 
verksamheten hör även Café Kattlådan vid vattnet, 
med sjuttiofem platser, liksom en boulebana i an
slutning till krogens uteservering. Med ett fyrtiotal 
båtplatser i gästhamnen öppnar man också upp för 
nya besökare och färdsätt.  
 Nästa år utökas verksamheten med äventyrs
golf och äkta, italiensk gelato.
 Femhundra meter bort bygger man en padel
hall som väntas stå klar i april 2021. I höst väntar 
söndagsbrunch med skön musik. Den 20 november 
bjuder man sedan in till ett dignande julbord på 
tema hav och skog och avrundar året med en stor
slagen nyårssupé. 
 Boka ditt julbord redan idag på KATTHOLMEN.COM

”Vi vill ha den 
här mysiga 
stanna-kvar- 
känslan”

stenstroms.com

En hälsning från Stenströms

Höstens kollektioner �nns nu ute i butik och vi är otroligt stolta över att vi 
tillsammans med våra europeiska underleverantörer lyckats få fram våra �na höstkollektioner. 

Det har varit stora utmaningar med stängda fabriker och förseningar. 
Genom åren har vi lärt oss att arbeta långsiktigt och när tiderna är oroliga, hjälpa och 
stötta varandra mer än vanligt och det bär nu frukt. Vi är redan i full gång med nästa

kollektion och ser med tillförsikt fram emot kommande säsonger.

Tack för att du tog dig tid att läsa och vi hoppas du hittar ett nytt 
Stenströmsplagg att förgylla din vardag med. 

Vänliga hälsningar

Fredrik Strandberg
VD, AB Stenströms Skjortfabrik
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Om Zoom-effekten, estetik och etik

– Det intressanta är att när du sitter och zoomar från morgon till 
kväll med kollegor då ser du ju ofta kanske fem ansikten till
sammans med ditt. Och vilket ansikte sitter du och tittar på? 
säger Martina.
 Många som jobbade hemifrån såg helt enkelt sin egen bild på 
skärmen framför sig i timmar och ville se fräschare ut. Mer tid 
hemma och social distans minimerade resandet, samtidigt som 
det lades mindre tid på nöjen, shopping och restaurangbesök. 
Faktorer som sammantaget lämnade mer pengar på kontot för 
estetiska behandlingar.
 – Idag önskar allt fler se fräscha ut och att satsa på sin hälsa. 
Det handlar om välmående, att lyssna på sig själv och sitt inre. 
Och tiden för att ta itu med sig själv, finns nu, säger Martina 
Richter. 
 
Som ledande distributör riktar sig New Medic Era mestadels till kli
niker och kan erbjuda avancerade tekniker och utbildning inom 
estetisk behandling. De är dessutom specialiserade på hud och 
har bland annat tagit fram ett unikt hudvårdsprogram i tre steg, 
liksom ett patenterat solskydd med inbyggd UVsensor. 
 Under pandemin förstod Martina tidigt att kursverksam
heten kring New Medic Era:s produkter såsom fillers, kemisk  
peeling, trådlyft och botox inte kunde fortgå. Många av företag
ets kunder som i sin tur utför estetiska behandlingar är legi
timerade läkare och sjuksköterskor som arbetar på sjukhus.
 – Vi ville fortsätta att hålla nära kontakt till våra kunder och 
kom då på att starta en egen TV kanal. Det blev MEDICERA 
TV som sänds två gånger i veckan, berättar Martina.
 På TVkanalen bjuder de in experter inom den estetiska 
branschen, visar behandlingar och diskuterar aktuella händelser. 
Däribland det nya lagförslaget som kommer att träda i kraft i  
januari 2021. Ett nytt skydd som syftar till att skydda de patien
ter som får en estetisk behandling. I framtiden är det bara legi
timerade läkare tandläkare och sjuksköterskor som får utföra 
estetiska injektioner.
 – Det här har vi arbetat länge på. Att denna lag äntligen finns 

till så att man kan känna sig lika trygg inför en estetisk behand
ling som om man besöker en vårdcentral eller sjukhus, säger 
Martina. 
 
Hon betonar att syftet med estetiska behandlingar inte är att förändra 
utan snarare försköna och förstärka sitt utseende, vilket också 
varit det som efterfrågats av Medic Era:s slutkunder.
 – Alla har ett sitt eget, exceptionella utseende och det är det 
som man ska man fokusera på, säger Martina. 

Besök MEDICERA.SE

När Corona bröt ut föll hela den estetiska branschen från den ena dagen till den andra, bara för att en kort tid därpå 
rusa upp igen. Plötsligt var många kliniker fullbokade. Martina Richter, VD New Medic Era AB och grundare till de 

tre egna varumärkena VSoftLift, SkinPlan och Infuzion, analyserade marknaden för att förstå fenomenet och kom 
fram till att det var ”Zoom-effekten”. 

New Medic Era

– Idag önskar allt 
fler se fräscha ut 

och att satsa på sin 
hälsa. Det handlar om 
välmående, att lyssna 

på sig själv och sitt 
inre, säger Martina 

Richter. 
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G A L L E R I MELEFORS

Johan Krouthén
14 NOVEMBER – 5 DECEMBER

En unik samling oljemålningar som alla är till salu!

Besök vår onlinekatalog på melefors.com, där finner ni en fin samling Mixed Fine Art och verk av våra fantastiska nutida konstnärer. 
Välkomna att besöka oss i galleriet eller boka tid för en privat visning!

Bruno LiljeforsPhilip von Schantz Yrjö Edelmann

KONST SÖKES! Vi har köpare som nu aktivt söker kvalitetskonst av bland annat Einar Jolin • Bruno Liljefors • Yrjö Edelmann • Isaac Grünewald • Sigrid Hjertén 
Lennart Jirlow • Anders Zorn • Carl Larsson • Johan Krouthén • Fernandez Arman • Bertil Vallien • Halmstadgruppen • Göteborgskoloristerna m.fl.

HAR DU KONST 
ATT SÄLJA?

Med 30 års erfarenhet i 
konstmarknaden och som 

medlemmar i Förenade Konst 
& Antikhandlare hjälper vi dig 

hitta rätt köpare för 
svensk och internationell 

kvalitetskonst.

Det är med stort 
nöje vi presenterar 
en mycket fin sam-
ling om 17 stycken 
oljemålningar av 
Johan Krouthén 
(1858-1932) bördig 
från Linköping.

Johan Krouthén är att betrakta som en 
Sveriges främsta friluftsmålare. Krouthéns 
motivsfär bestod ofta av idylliska landskap, 
blommande äppleträd och molnströdda som-
marhimlar. Hans verk blev högt uppskattade 
av den stora allmänheten. Hjärtligt välkomna 
att ta del av denna fantastisk samling av sol-
skensmålaren från Linköping. Samtliga verk 
är till salu och varsamt genomgångna av vår 
konservator och rammästare.

Vid frågor eller intresse kring 
utställningen kontakta oss gärna via 
mail kontakt@melefors.com eller 
telefon 013-31 14 30. 
Utställningen publiceras även online 
på melefors.com

Vi följer rekommendationer för max antal 
deltagare, ni kan även boka en privat visning.
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www.solohav.se

Bygg din drömvilla i
natursköna Torekov. 

www.jajab.se

Ett boende för livsnjutare!
För privat visning ring 0431 - 36 35 00

Vinn en golfweekend!Tävla på solohav.se Golf, Tennis, Bad, Spa ochnaturreservatin på knuten

Vinn en golfweekend!Tävla på solohav.se NYCKEL-
FÄRDIGT

TILL
SALU

Upptäck Andorras skidparadis

Gynnsamma förutsättningar
Ulf Östmark VD, för Quality Travel och Andorras 
representant i Sverige sedan tolv år tillbaka förkla
rar hur det kan vara både snö och solsäkert.
 – Den varma solen över Medelhavet värmer 
upp vattnet i havet, molnen som bildas drar in 
över Pyrenéerna och trillar ner som mjukt härligt 
”powder” under nätterna. På morgonen stiger solen 
upp, bränner bort molnen och blottar de nypistade 
backarna.

Gratis liftkort och många fördelar
Fördelarna med att boka din resa med Quality 
Travel är många. Däribland liftkorten, som blir 
billigare för alla. Kommande vinter kan dessutom 
vuxna över 70 år och barn under 12 år få gratis 
liftkort. Smidig transfer i anslutning till flygen 
och bagageservice är också något som förhöjer 
din upplevelse. Utöver det bjuder arrangören på 
flera unika arrangemang under din vistelse, såsom 
kostnadsfritt Cavamingel, utflykt till Arcalis, 
pistvisningar med guide och en 24 timmars guide 
och jourservice. Som resenär är du även skyddad 
av resegarantilagen och de allmänna resevillkoren, 
vilket betyder att dina pengar återbetalas vid ny 
avrådan från UD.

Oförglömliga matminnen
Med en mix av det spanska och franska köket 
och inslag av genuina bergsrätter är de kuli
nariska förutsättningarna i Andorra de bästa, 
med allt från enklare pizzerior till femstjärniga 
Michelin krogar att välja på. Här är ett besök 
på en lokal ”Borda” att rekommendera. En gång 
djurstall är de nu ombyggda till genuina grill
restauranger med hög mysfaktor. Varje vecka 
arrangerar Quality Travel en kvällsutflykt med 
pistmaskin till en mysig restaurang i bergen, där 
du serveras åtta lokala specialiteter och utmärkt 
vin. Lika uppskattat som oförglömligt av alla 
deltagare.

Populära konferensalternativ
Konferenser är populära då Quality Travel kan 
erbjuda både bra skidåkning och andra akti
viteter för de som inte åker skidor. Spabesök, 
shopping och helikopterturer sysselsätter många 
gäster. Förmånliga priser på mat och dryck 
därtill gör det till ett perfekt konferensalterna
tiv. Andorra är dessutom ett taxfreeområde av 
rang. I den lilla huvudstaden Andorra La Vella 
hittar du såväl små märkesbutiker som stora 
shoppinggallerior. 

Gillar du alperna? Då kommer du att älska Pyrenéerna!
Med skidåkning närmare 2500 meter över havet,  mer 
än 300 kilometer pister, snö och solsäkert väder, bjuder 
Pyrenéerna på upplevelser som alla skidåkare vill ha. Det 
största skidområdet, Grandvalira har ett liftsystem som 
transporterar 120 000 skidåkare i timmen. Liftnära hotell, 
fantastisk mat och trehundra soldagar om året gör också att 
Andorra och Pyrenéerna idag utmanar alperna. 

Hur kommer du dit?
Andorra-experten Quality Travel är Nordens 
största och enda arrangör i Sverige. Du flyger 
från Arlanda, Landvetter, Kastrup eller Linköping. 
Flygen landar i Barcelona, där svenska guider 
möter upp med transferbussar. 

När ska du boka?
Nu! De mest populära veckorna bokas snabbt 
upp. Kontakta gärna experterna på telefon  
0470-34 97 10 eller besök www.qtravel.se 
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Kläppen
Skidåkning i fyra väderstreck 
Kläppen är Sveriges sjätte största skidanläggning och den 
största familjeägda. Som andra generation driver Gustav 
och Lena Eriksson Kläppen, med stor passion för skid och 
snowboardåkning. Med en elitbakgrund inom snowbo
ard, är det viktigt för Gustav som vd att bjuda på bästa 
tänk bara utförsåkning. Det betyder breda pister och stor 
variation i utförsåkningen. Här har Kläppenberget en stor 
fördel; det är inte är ett kalfjäll, alla pister ligger dessutom 
mjukt inbäddade i granskogen, skyddade från vinden, om 
det skulle blåsa. Snön håller bättre och blir inte polerad 
till is av blåsten. Med skidåkning i fyra väderstreck är 
valmöjligheten stor. Om du vill, kan du följa solen under 
hela din skiddag med familjen, som kan åka både lätt och 
svårt, ända från toppen. Här finns också utmaningar i 
tre snowparks, där Juniorparken är lika populär som den 
stora prisbelönta stora snow parken. Det gör Kläppen unik i 
fjällvärlden. 
 
På Kläppen är liftköer sällsynta, inte minst tack vare gondolba
nan, som lugnt och tryggt tar dig upp till toppen; en upple
velse i sig med slående utsikt. Varje gondol har eluppvärmda 
sittplatser så att du får en vilsam och skön resa upp och 
hinner ladda om för nästa åk. Något som även är mycket 

Kläppen är den första skidanläggningen du kommer till i Sälenfjällen. Med gondolen 
som bergets juvel har Kläppen blivit ett landmärke för regionen. Hit kommer skidfamiljer 
varje år för att njuta av skidåkning i fyra väderstreck – utan trängsel eller långa liftköer. 

Magisk skidåkning och 
gott om svängrum i

H E L A  D E N N A  B I L A G A  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  S T R O N G  M E D I A  G R O U P

Med sex restauranger i området 
finns alla möjligheter till kulinariska 
upplevelser och härliga matminnen. 

Om du vill, kan du följa solen under hela din 
skiddag med familjen, som kan åka både 
lätt och svårt, ända från toppen.
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Kläppen
Här finns också utmaningar i tre 

snowparks, där Juniorparken 
är lika populär som den stora 
prisbelönta stora snow parken. 

uppskattat av skidskolan, som enkelt kan samla de små 
skidåkarna.

Den perfekta familjeanläggningen
På Kläppen står barnen alltid i fokus och hela anläggningen 
är utformad för att motsvara en barnfamiljs önskemål. Här 
finns barnområdet och Trollgården, med dagliga teaterföre
ställningar av Trolle & Trolla, liksom en rad andra aktivite
ter. Strax intill hittar du det nybyggda lägenhetshotellet  
Kurbits, med lika bekvämt avstånd till såväl livsnjutar
frukosten som gondolen. För den som vill bo i stuga erbjuder 
Kläppen även ski in  och ski outläge, i de flesta stugor. 
 I anslutning till den alpina skidåkningen finner du fan
tastiska längdspår, snöskovandring, pulkakväll och skid
testardagar, för att nämna några av aktiviteterna. Med sex 
restauranger i området finns också alla möjligheter till kuli
nariska upplevelser och härliga matminnen. Här är allt lagat 
från grunden. I det egna bageriet finner du även pizza, bröd 
och hemgjorda bakverk. Sist men inte minst, kan Kläppen 
erbjuda Sveriges bästa snö garanti och generösa boknings
regler. Så varför inte boka din vinterresa redan idag?

 Boka ditt vinteräventyr på KLAPPEN.SE.  
Säsongspremiär 11 december 2020. 

H E L A  D E N N A  B I L A G A  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  S T R O N G  M E D I A  G R O U P

Det här är kläppen: 
Antal nedfarter: 37 stycken   |   Längsta nedfart: 3 km   |   Total pistlängd: 26 km

Total spårlängd: 37 km   |   Höjd över havet: 655 meter   |   Högsta fallhöjd: 315 meter
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Nya JS60 SUV kombinerar praktikalitet med sportighet. Med sina djärva linjer och designspråk passerar 
den inte obemärkt förbi. De nya bakljusen som är helt i LED utstrålar självsäkerhet och dynamik. 
Tillsammans med den nya fronten och de nya strålkastarna ger det fordonet ett vuxet och kraftfullt utryck. 
Welcome to the next level!

Besök www.ligier.se för mer information

SPORTIG OCH PRAKTISK
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– För vår del handlar det om att på varje plats se vad 
som passar bäst, utifrån ekologiska, sociala och 
ekonomiska förutsättningar, säger Hanna Lind
skog kommunikation och marknadschef på Åke 
Sundvall.
 Med ett brett spektrum av hyresrätter, bostads
rätter och äganderätter erbjuder Åke Sundvall 
originella och funktionella bostäder till den vanlige 
svensken. Det kan handla om allt från studentlä
genheter i Gubbängen till ett helt kvarter i Barkar
bystaden, men även ombyggnationer. Däribland 
Marketenteriet i kasernområdet på Rindö, som fått 
nytt liv när den kmärkta militärmatsalen byggts 
om till tio unika bostadsrätter, med ursprungsde
taljer och delar av det nationalromantiska form
språket bevarat. Faktorer som garanterat kommer 
att prägla närområdet och sprida stolthet över tid.
 – Därför har vi också väldigt stora ambitioner 
på just det arkitektoniska, säger Hanna.
 
– När vi får bygga. Då vill vi skapa någonting som verkligen lyfter 
hela kvarteret. Något som berör.
 En ambition som infriats mer än en gång. Med 
byggnader som Skagershuset i Årsta och Barnmor
skan i Enskede har Åke Sundvall kammat hem Årets 
Stockholmsbyggnad två gånger, liksom Stockholms 
Handelskammares Stadsmiljöpris för studentbostä

derna Tensta Torn 2018. Så präglas företaget också 
av ett hållbarhetstänk på samtliga plan.
 – Alla de projekt som vi tar fram ska från och 
med nu vara Svanenmärkta, säger Hanna.
 Som ett led i det tog Åke Sundvall nyligen emot 
sitt första Svanencertifikat för studentlägenheter
na vid tunnelbanan i Gubbängen. Ett nytillskott 
som beläget vid en stor park väntas förgylla varda
gen för alla i närområdet.
 – Det är det vi vill landa i när vi går därifrån, 
att man känner att det här utrymmet, den här 
platsen i staden blev ännu bättre – tack vare de här 
husen!
 Men visst kan förändring även väcka känslor. 
Med många månaders, ofta år av förberedelse
arbete och detaljplaner som kan överklagas, 
händer det ibland att boende i området reagerar på 
byggplanerna, vilket Hanna ser som en naturlig del 
i en demokrati. I takt med att bygget färdigställs 
brukar det dock lägga sig. Inte minst när man 
drygt arton månader senare ser slutresultatet. Här 
är det förstås viktigt med transparens, en löpan
de dialog och lagarbete liksom en lyhördhet inför 
marknad och efterfrågan. Ett projekt med en allt 
för styrd detaljplan kan mycket väl revideras eller 
flyttas till annan plats med bättre förutsättningar, 
om så krävs.

 – Vi ska skapa det som är bäst för staden,  
tillsammans med staden, säger Hanna. Hon tilläg
ger att det personliga engagemanget är allt.
 – Vi vill vara med och bidra till att utveckla en 
seriös och hållbar byggmarknad. Det bästa med 
fastighetsbranschen är ju att vi är med och skapar 
framtidens bostäder.

Läs mer om kommande bostadsprojekt på 
AKESUNDVALL.SE

Man brukar säga att “ location” är allt. På Åke Sundvall har det varit utgångspunkten 
i varenda byggnadsprojekt sedan 1942. Som ett familjeföretag i tredje generationen 
utvecklar, bygger och förvaltar de fastigheter i Stockholm och Uppsala, med visionen att 
skapa stadens mest omtyckta områden. 

ÅKE SUNDVALL 
– hållbara bostäder som berör

”Vi har en 
ambition att 
skapa stadens 
mest omtyckta 
områden”

Läs mer om kommande 
bostadsprojekt på akesundvall.se
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I Sverige ska 400 000 nya bostäder byggas fram till 2027. 
Hur ska du som bostadssökare få kännedom om dessa bostäder? 
Monika Pirslin är en driven entreprenör med 15 år inom 
bostadsutveckling som har skapat den nya och efterfrågade 
plattformen – hemsidan och appen Nya Boendet.

Nya Boendet
–  100% nyproduktion

Under sina 15 år inom bostadsutveckling såg hon ett behov som marknaden efterfrågade men inte fann 
– en samlingsplats för all nyproduktion på svensk bostadsmarknad. Av alla bostäder som 
årligen förmedlas står nyproducerade bostäder för ca en tredjedel för. Det förtjänar sin egen 
plats, resonerade Monika  och gjorde slag i saken. Idag har hon drivit upp en plattform med 
nationellt fokus där nyprodukcerade bostadsprojekt presenteras på sin egen marknad. 
 Nya Boendet har fått uppmärksamhet och en ny industriellt stark ägare som gör att expan
sionsfasen nu intensifieras väsentligt. 
 – Nu får vi all möjlighet till att förverkliga den potential som vår plattform besitter. Nya 
Boendet är en marknadsplats som formar förutsättningarna på svensk bostadsmarknad. Idén 
om en bostadssajt är i sig enkel men metoden för att nå fram till respektive målgrupp är kniv
skarp, säger Monika Pirslin. 
 – Som bostadssökare startar ditt sökande med den geografiska platsen du vill flytta 
till. Där kommer vi in. Men det är inte bara den behändiga överblicken som för bostadssökare
till oss, förklarar Monika.
 – Även själva grundanledningarna till att vilja bo i just nyproducerat förtydligas idag. Vi 
hör resonemangen från kunder som värnar högt om sin livsstil, att vara den första att sätta 
nyckeln i dörren och att endast bo, utan renoveringsbehov och att ens boende håller en jämn 
och hög standard – det är vad som målgrupper prioriterar i högre utsträckning idag. Jämfö
relser i livsstil med att bo begagnat jämfört med nyproducerat är samtal som är verkliga idag, 
säger Monika Pirslin. 
 En av våra unika delar är att vi möter bostadssökarens behov på riktigt; i vår erbjudan
de finns allt från bostadsrätt, hyresrätt, radhus och villa i äganderätt, studentbostad eller 
coliving – för samtliga boendeformer genererar vi en digital samlingspunkt där du får en 
konkret översikt av det nyproducerade utbudet på din lokala marknad.

Efter ett turbulent halvår börjar bostadsmarknaden återgå till normala beteenden. 
 – Pandemin frös marknaden för en stund men nu ser vi kunderna tillbaka i rörelse. Den 
tidigare osäkra synen på marknaden har landat i en mer stabiliserad verklighet. Vi ser alltså 
åter normala beteenden, men med en tydlig twist – den stora digitala förflyttningen. Den 
spiller uppenbarligen även över på bostadsköparen som kräver större digital närhet av oss. Vi 
var förberedda men ändå positivt förvånade över att skiftet gick så snabbt. Marknaden höjer 
inte på ögonbrynen över våra lösningar, de förväntar sig att den finns.

Nya Boendet är en samlingsplats för nyproducerade bostäder där det är enkelt att uppleva, 
jämföra bostäder och ta in rätt underlag för beslut. Den kända utmaningen när det kommer 
till nyproduktion är att ta livsavgörande beslut på något som inte finns i verkligheten än. 
 – Vi vill förflytta just den abstrakta och anonyma upplevelsen till att ge den varma och  
levande känslan av en bostad – ditt framtida hem. Med de verktyg som finns presenterade 
i Nya Boendets digitala plattform gör vi det så verkligt som möjligt så att du som ska flytta 
in får en mer konkret upplevelse, säger Monika Pirslin.  

Så varför välja just nyproduktion? 
 – Den frågan har flera svar. Nyproduktion är ett lätt val för många. Vi hör slutkunden 
resonera kring livets mest begränsade resurs – tiden – som gör att rätt planerat boende i deras 
valda läge är ett drömmål. Nyproduktion är en garant för livskvalitet för många. Du går in i 
en framtidstryggad miljö, där ditt enda fokus är att bo. Och sedan ska man inte underskatta 
den omätbara känslan att vara den första som sätter nyckeln i dörren. Renoveringar i all ära, 
men med tanke på just resursen tid så är det en säkerhet för många att hela ens boende håller 
en jämn och hög standard.
 – Det är också kul att se hur bostadssökare de senaste åren blivit alltmer medvetna om 
platsens identitet och hur viktig den är i valet av att bosätta sig där, säger hon. 
 I en tid då allt fler vill identifiera sig med sitt boende är just platsidentitet en stor del av 
stadsutvecklingen. 
 – Jämför exempelvis Hornstull vars innehåll i utbud och puls som har krävt decennier  
av utveckling medan i ett nyproduktionsområde skapas dessa förutsättningar från start.  
Ett lyckat och populärt exempel är Hammarby Sjöstad, säger Monika Pirslin. 

Monika Pirslin  
har grundat Nya Boendet.

Foto Kimberly Hero

 Hon tror att framtiden ligger i flexibla och kvadratsmarta 
boenden, eftersom familjebilden idag är rörligare. Hon menar 
även möjligheten att anpassa tjänster för de boende, där 
man ser en utveckling av att dela leverantörer och därigenom 
få bättre pris på exempelvis hushållsnära tjänster och annan 
önskad service. Något som gynnar både ekonomi och miljö. 
  – Jag drivs av att göra skillnad och vill framförallt under
lätta sammanlänkningen mellan bostadssökare och bostads
utvecklarna. Behovet för utveckling här är stort. Det finns så 
mycket med nyproduktion som är fantastiskt och det vill vi 
förmedla, avslutar Monika. 
 Missa inte ditt drömboende! Hitta ditt nya hem på eller
ladda ner appen.

om Monika Pirslin: 
Bakgrund: Född och uppvuxen i Borås med ursprung från Kroatien. 
Flyttade till Stockholm direkt efter gymnasiet och har de senaste 15 
åren jobbat med bostadsutveckling ur ett kund- och marknadspers-
pektiv. Egenföretagare sedan 2016. 

Eget drömboende: Ett futuristiskt boende med fokus på livsförenkla-
nde teknik och inbyggd smartness. Ljud- och ljuskulissersom driver 
fram föränderliga och situationsanpassade rum i rummen. Som ett 
komplement till all den abstrakta tekniken drömmer jag samtidigt om 
självhushåll med micro-lokal delning av resurser. Det jag via rätt samar-
betspartners odlar landar i närområdets skolas matsal.

Sin egen Bucket List: Mitt driv kommer från min uppväxt Att som 
driven kvinna få verka i fastighetsbranschen, i vår samtid, ger mig alla 
möjligheter att förverkliga mig själv. Jag lever i en så priviligierad sit-
uation som ger mig all energi att förbättra för andra. Många saker är 
kvar och det är med stor ödmjukhet jag tar emot mina framgångar, 
som sagt drivs jag av att göra skillnad. Jag går också intresserad 
av health- och foodtech som jag sparar till framtiden.
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 ”Det är kul att se  
hur bostadssökare de senaste 
åren blivit alltmer medvetna 
om platsens identitet och hur 

viktig den är i valet av att 
bosätta sig där”
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EN  CHAMPAGNE  FÖR 
GASTRONOMISKA  HÖJDPUNKTER

Charles har djup, struktur och elegans, 

vilket gör att den passar så fint både som aperitif

eller att servera genom en hel måltid.  
 

Tips och inspiration hur du kombinerar

Champagne och mat får du som medlem i

www.gastronomiklubben.se
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ALLT OM VIN
2020
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CHALLENGE 2020

LIVETS GODA
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SVENSKA DAGBLADET
2020
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Hur skapar man möbler som främjar kreativitet och underlättar i vardagen?  
Vi har pratat hållbara möbler och framtidens mötesplatser med Tobias Söder,  
VD på designmöbelföretaget Materia. 
    – Vi brukar säga att vi växer stadigt, men mognar under protest, säger Tobias.

Materia – med mötet i fokus 

Med huvudkontor och egen produktion i Tranås och show
room i Stockholm, Göteborg, Oslo, och Köpen
hamn har Materia tillverkat designade möbler för 
offentlig miljö sedan 1992. 
 – Vi utvecklar kreativa mötesplatser för moder
na organisationer, säger Tobias.
 – Oavsett om det är ett kontor eller en skola,  
så lever de i en föränderlig process och det är det  
vi vill jobba med.
 Han har själv vuxit upp med möbelbranschen 
och arbetat för Materia som sälj och marknads
chef under åtta år. Som nyligen tillträdd VD i 
företaget lägger han stor vikt vid hållbarhet, med 
ambitionen att all träråvara ska vara FSC®märkt. 

Ett tufft mål, som ställer höga krav på såväl företa
get som deras underleverantörer.
 – Trä är en av de största detaljerna i allt egentli
gen. Då tycker jag att det är extremt viktigt att 
man väljer FSCmärkt träråvara och att man givet
vis är FSCcertifierad, säger Tobias.
 – Det är ett ställningstagande man måste göra 
som företag.
 
Han nämner faktorer som att byta ut beståndsdelar om 
det behövs, eller göra enklare ingrepp för att en 
vara ska hålla längre och vara visuellt fräsch över 
tid. Liksom att veta att materialet eller tillverk
ningen sker på ett bra sätt.

 – Det handlar om att hushålla med resurser, 
säger han.

En möbel som främjar kroppens rörelser i ett mötessam
manhang kan både underlätta och stimulera. Ja, 
faktiskt göra hela skillnaden. Det är också viktigt 
att anpassa komfort efter mötesform.
 – Vid ett litet projektmöte, då behöver man inte 
sitta, utan det går bra att stå, säger Tobias.
 – Alla möten behöver inte avhandla stora saker.
Han tror att framtidens möten måste fortsätta ge 
användaren något mer än bara en sittplats.
 – De tekniska funktionerna utvecklas hela tiden 
och behöver integreras i möblerna, men fram förallt 
behöver de som brukar möblerna trivas i dem, 
säger han.
 Han nämner skoltidens hårda stolar och 
bänkar som många av oss tillbringat uppväxten i 
och någonstans skapat en relation till, oavsett hur 
obekväma de var.
 – Med moderna möbler kan man inspirera till 
bättre resultat. Man orkar ta till sig mer, säger 
Tobias.
 På frågan vad som gör en möbel modern,  
nyskapande eller extra åtråvärd kommer vi tillbaka 
till hållbarheten.
 – Möbler är något som ska underlätta varda
gen. Mina favoriter är nog de som komma skall och 
de måste kunna användas länge. Vi ska inte ta gen
vägar för att pressa priser. Man ska verkligen få en 
schysst möbel. Det tycker jag känns bra, avslutar 
Tobias.

Läs mer om kreativa möten  
och hållbarhet, FSCC119122, på MATERIA.SE 
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Företaget lägger stor vikt vid 
hållbarhet, med ambitionen att all 
träråvara ska vara FSC-märkt. 
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Som tvåbarnsmor och entreprenör vet Dominika Borg Peczynski 
hur svårt det är att få tid över till sig själv. Hon skapade därför 
Treatya – bokningstjänsten för skönhetsbehandlingar i hemmet. 

– Jag känner så många som håller på med skönhetsbehandlingar så jag har alltid haft privilegiet 
att kunna ringa till någon och säga, kan inte du komma hem till mig och fixa 
det här, säger Dominika som med Treatya vill ge andra samma möjlighet.
 Aktuell med självbiografin Jag gör som jag vill, som ges ut i september på 
Mondials förlag, ser hon Treatya som en både trygg och tidsbesparande tjänst.
 – Det är en win win, säger hon.
 – Bra för den som bokar, att slippa gå någonstans. Folk med stressiga jobb 
som har svårt att komma iväg, göra någonting för sig själva och så där. 
Även behandlarna gynnas.
 – Man kan absolut vara knuten till en salong, men det går också jättebra att 
använda oss som plattform, säger Dominika.
 Med pandemin upplever hon att det går väldigt bra för det relativt nystartade 
företaget och nämner den amerikanska motsvarigheten Glamsquad, som delvis 
inspirerat till Treatyas affärsmodell.
 – I ett större perspektiv har pandemin påskyndat digitaliseringen. Det är ett 
jättekliv, säger Dominika.

Så vad betyder skönhet egentligen?
 – Jag ska vara ärlig och säga att ofta betyder det att någon annan kommer 
och gör någonting som gör att jag ser snygg ut, säger hon och skrattar.
 – Jag tycker att fåfänga är sunt. Jag tycker inte att det är en dålig egenskap 
man ska bekämpa. 

Boka din skönhetsbehandling på TREATYA.COM

Skönhetsbehandlingar hem  
till dig med Treatya 

– Jag tycker att 
fåfänga är sunt. Jag 
tycker inte att det är 
dålig egenskap man 

ska bekämpa. 

Njut med stil på T Spa,  
GRAND HOTEL 
TREMEZZO
Älskar du också hösten? Då rekommenderar Bucket List att du firar in den med stil 
på luxuösa T Spa  Grand Hotel Tremezzo. Vackert belägen vid Comosjön är 
Grand Hotel Tremezzo en lika glamorös som romantisk resort, med ett spa som 
täcker allt du behöver för att ladda trötta batterier. Ljuvlig panoramautsikt över 
kullerstensbelagda städer, böljande kullar, svalkande dopp i poolen och en näst
intill scenografisk vy om kvällarna till din cocktail, utgör bara en bråkdel av den 

italienska magin.
 Under oktober månad kan du dessutom njuta av en ljuvlig spaweekend 
på T Spa, tillsammans med allt annat Grand Hotel Tremezzo har att erbju
da till 15% rabatt. Bli ett med Comosjöns sköna omgivningar och unna dig 
några nätters rekreation. 

Ta del av erbjudandet och boka ditt spaäventyr på GRANDHOTELTREMEZZO.COM

Hotellet stänger för säsongen i slutet av oktober.

Oktober-weekend på T-Spa Grand Hotel Tremezzo 
Erbjudandet inkluderar: 

– Boende med guldkant på Grand Hotel Tremezzo till 15% rabatt.

– Möjlighet till uppgradering av rum.

– 100 euro på valfri behandling T Spa.

– Frukostbuffé på La Terrazza Restaurang. 

– Förmånen att checka in tidigt och checka ut lite senare.

(Erbjudandet gäller till och med den 24 oktober 2020.)
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Harry och Bitte Granlund är syskonparet bakom det framgångs-
rika inredningsföretaget GECO, som sedan 1997 designat lust-
fyllda och personliga hem åt kunder världen över. Här berättar de 
om vad som skiljer GECO från andra inredningsarkitekter och 
varför en riktigt bra planlösning gör hela skillnaden. 

Interior design 
från A till Ö

Inredningsföretaget Geco:

Text: Jennie Nysted  |  Foto: August Dellert
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Det var redan 1989 som Harry och Bitte Granlund påbörjade sin inredningsresa,  
då i köksbranschen. I dag kan de erbjuda sina kunder en komplett service av 
arkitekter, inredare och ljusdesigner under ett och samma tak. Under vårt 
samtal i GECO showroom, märker man också att Harry och Bitte brinner 
för design och varandra, när de skrattar, pratar och gärna fyller i varandras 
meningar. 
 – De senaste åren har vi mer koncentrerat oss på projekt. Alltså ett sam
manhängande projekt till kund, A till Ö, säger Bitte.
 Hon tror att det är svårt att hitta en arkitekt idag som i likhet med GECO 
har hela paketet. 
 – Ska man göra lite större projekt, vilket är mycket mer vanligt förekom
mande idag, det vill säga man totalrenoverar sin bostad, då bör man vända sig 
till GECO, säger Harry. 
 – Vi tillhandahåller full service. Planlösningar, materialval, ljussättning, 
färgsättning, ljud och bild, och objekt tills projektet är fullständigt. Bygg, 
entreprenad och alla eventuella bygglov som krävs. 
 Samtidigt är de båda noga med att även mindre projekt räknas. 
 – Vad vi är fenomenala på, det är att göra planlösningar, säger Bitte.
 – Att kunna utnyttja varenda kvadratmillimeter. Och detta är också bero
ende på att vi har väldigt lång erfarenhet. 
 – Vi kan förvalta ett projekt som innebär att vi kan scanna av kunden 

ordentligt, vilken typ av kund vi har att göra med, så att vi kan överraska kun
den och gå i en riktning som kommer att uppskattas av kunden, säger Harry.
 – När man också använder fina material, som håller hög klass, så håller det 
längre i tiden. Det blir mer långsiktigt, säger Bitte.
 – Om man gör det personligt, då blir det mer tidlöst, tillägger Harry.

Men var ska man då börja?
 – Nummer ett, som vi alltid säger, är att optimera planlösningen i ditt hem 
och hitta bästa möjliga disposition och yta, säger Harry.
 – Vi tar gärna inspiration av den befintliga miljön och tidsandan för varje 
projekt, men omvandlar det till en mer funktionell och modern tappning.
 När det gäller själva inredningsstilen som sådan arbetar de givetvis efter 
kundens önskemål men låser sig ogärna vid en viss trend eller stil.
 – De flesta kunderna som kommer in och ska göra sina hem vill ha det 
ganska ombonat, säger Bitte.
 Hon förklarar att om man till exempel ska inreda ett hem i skandinavisk 
stil, inte nödvändigtvis behöver använda sig av enbart skandinaviska produ
center, utan tvärtom kan välja italienska möbler i ljusa material.
 – Vi försöker personifiera varje objekt och göra det mer anpassat till  
kunden, tillägger Harry. Han påpekar hur viktigt det är att tidigt göra sig en 
bred bild av kundens behov, för att skapa hållbara hem både ur ett ekonomiskt 

Harry och Bitte om:
40-tal eller 70-tal?  
Båda: 70-tal 

Funkis eller Jugend?  
Båda: Funkis. 

Pastell eller jordfärger?  
Bitte: Jordfärger för det är mer långsiktigt. 

Soffa eller fåtölj?  
Harry: Soffa kan man ligga i. Det är skönast. 

Inredningsföretaget Geco, forts.

”Vad vi är fenomenala på, det är att göra planlösningar”

Badrum, Roma från 
Milldue Noorth i marmor. 
Marmorvägg Tratti från 
Salvatori.
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Soffa Minotti West av Dordoni, soffbord Minotti Wedge av Nendo, Rimadesio vägg system Eos, Lampkrona Brand Van Egmond Arthur.
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Inredningsföretaget Geco, forts.

och miljömässigt perspektiv. Här kommer planlösning och materialval in på 
nytt, som höjer andrahandsvärdet om bostaden ska säljas längre fram. Och så 
belysning förstås.
 – Man måste tänka in i den aspekten också att på dem breddgraderna vi 
bor på så är det otroligt viktigt med ljussättning. 

På färgsidan erbjuder Geco gärna sina kunder färgrika inslag, trots att svenskar över
lag kan vara ganska försiktiga i både färg och form. 
 – Vi jobbar med en färgfirma i Schweiz; KT color som är fantastisk, säger 
Bitte. 
 GECO samarbetar även med internationella konstgallerier för att kunna  
erbjuda sina kunder ett slutresultat som rymmer det där lilla extra, liksom 
GECO Fiori; en tjänst för blommor och accessoarer.
 – För oss är konst väldigt viktigt. Det är ett kulturellt inslag på samma sätt 
som böcker, det är någon slags själ i det, säger Harry. 
 Vilket för oss tillbaka till den breda kunskapen som gör att man i slutändan 
kan landa i ett unikt projekt.  

Slutligen då; vad är planlösningen? Vad betyder det egentligen? 
 – Det är ju att hitta den optimala lösningen för “den här familjen” i form av 
disposition av utrymmet, säger Harry.
 – Vi vill göra miljöer där folk lever, avslutar han. 

För mer inredningsinspiration besök GECO.SE

”När man också använder 
fina material, som håller 
hög klass, så håller det 
längre i tiden. Det blir mer 
långsiktigt.”

Minotti matbord Lou av Delcourt, 
Minotti matbords stolar Amélie av 
Dordoni, Maxalto säng Dike av Citterio, 
Maxalto sängbord Amphora av Cittero. 
Rimadesio spaljé sail, Lampkrona GECO Fiori.
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”Element från brittiska, franska och italienska arbetskläder såväl som gamla 
skrädderikonster har använts och genomsyrar hela kollektionen”

Eleganta, funktionella kläder och väskor i getmocka och kalvläder av högsta kvalitet 
har snabbt gjort det Göteborgsbaserade varumärket Coloniaire till en riktig 
modesnackis. Bakom framgångarna står den prisbelönta, svenske modedesig
nern Henric Dahl, som med Coloniaire vill tänja på gränserna och skapa ett 
nytt premium och livsstilsvarumärke med ett stort mått urban elegans. 
 – Min filosofi är att ständigt utmana mig själv och världen med min design, 
säger Henric. 

Med mer än femton års internationell erfarenhet inom modeindustrin är det inte 
första gången Henric Dahl bryter ny mark och skapar något unikt. För det 
tidigare varumärket Castor Pollux, utsågs han 2014 till Årets Svenska Mode
talang av det Svenska Moderådet i samarbete med Peugeot. Hans innovation 
har även mottagit andra andra nomineringar och priser genom åren. Coloni
aire lanserades i mars 2019 och har inspirerats av både klassiska och ikon
iska plagg från tidigare epoker, som en gång burits av sin tids pionjärer och 

äventyrare, såväl som utlandskorrespondenter, fotografer, jägare och piloter. 
Inte minst andra kulturer och traditioner som Henric stött på under alla 
sina utlandsresor. Resultatet är två kollektioner och en blandning av urbana, 
tidlösa plagg för den eleganta storstadsmänniskan, liksom mer funktionella 
outdoorplagg som håller ändamålsinriktad kvalitet under både exkursionen 
och jakten.  

Outdoor-kollektionen bygger på tidigare epokers upptäcktsresande och exploatörer, 
där plaggen moderniserats för att kunna möta dagens jakt och dagsexpedi
tioner. Bland annat har man anpassat mockans tjocklek, foder och vaddering 
för att optimera plaggets användningsområde och säsong. 
 – De ska fungera både i tropisk värme som i ett nordiskt arktiskt klimat, 
säger Henric.
 – Vi har även behandlat många av våra produkter med ett vattenavvisande 
paraffinvax så de klarar lättare regn och snö.
 
Med Semi-formal City erbjuder Coloniaire en linje klassiska plagg, i tunn getmocka 
av premiumkvalitet. Tanken är att flera av plaggen ska bäras inomhus, men de 
kan givetvis även fungera utomhus beroende på säsong.
 – Element från brittiska, franska och italienska arbetskläder såväl som 
gamla skrädderikonster har använts och genomsyrar hela kollektionen till
sammans med unika designdetaljer av Coloniaire, säger Henric.
 Som ett led i det erbjuder Coloniaire även mått och skräddarsydda 
special plagg. Hela sortimentet kan måttbeställas. Det tar sedan mellan 4–5 
veckor att få dem uppsydda plaggen hemlevererade. Vill du som kund vara 
med och ta fram ett unikt plagg eller en väska tillsammans med Coloniaires 
designer, finns även den exklusiva möjligheten. 
 – Coloniaire är ett premiumval för de som söker ett tidlöst mode och jag 
tror att framtiden kommer inrymma ett mer personligt mode, säger Henric. 

Se mer av Coloniaire på web boutiquen coloniaire.com. Du hittar även deras 
kollektioner hos bland annat Ströms och Best Of Brands i Stockholm och 
Spiga 3 i Göteborg. 

  Livsstilsmärket Coloniaire: 

Exklusivt mode för urbana män i rörelse
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Stockholms Jazzfestival 
9–18 oktober 2020
Efter ett minst sagt begränsat musikår då Sveriges 
livescen legat i karantän, vet redaktionens glädje 
inga gränser över att Stockholms Jazzfestival är 
tillbaka. Med scener över hela Stockholm, mer än 
125 programpunkter och artister som Amanda 
Ginsburg, Nils Landgren, och Norrbotten big Band 
& Lisa Nilsson, är episka jazzögonblick att vänta 
med start den 9:e oktober. 

Läs mer och boka din musikupplevelse på  
stockholmjazz.se  

Oktoberfest  
2 - 24 okt 2020
Vad vore livet utan Oktoberfest? Som en av värl
dens riktigt stora folkfester fortsätter denna tyska 
och anrika tradition att pigga upp höstmörkret i 
Stockholm. Öl, knödel, schnitzel, tyrolerhatt och 
riktigt god stämning utlovas. Du hittar Oktoberfest 
på flera gastropubar och restauranger i Stockholm 
under oktober månad, däribland Man in the Moon, 
som i år även erbjuder en tyrolerorkester. 

Boka din plats och läs mer på  
maninthemoon.se 

Vivienne Westwood Punk & Glamour
3 okt - 9 maj 2021
Anarkistisk punk och den adliga titeln ”dame” är 
etiketter som båda kan tillskrivas den brittiska 
modeikonen Vivienne Westwood. Känd världen 
över för sina kreationer utgör hon en självklar del 
inom såväl haute couture som punk. I höst har du 
möjlighet att beskåda delar av hennes omfattande 
portfolio på Millesgården, till exempel punkbandet 
Sex Pistols scenkostymer. 

Se info kring utställning och besökstider på  
millesgarden.se

 

Information med anledning av Coronaviruset: Samtliga evenmang i den här annonsen sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs mer om vad som gäller för de olika verksamheterna på respektive hemsida. 

oktoberfavoriter 
i Stockholm3

Episka 
jazzögonblick är 

att vänta med start 
den 9:e oktober.
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Bakom det exklusiva smyckesmärket Ebba Brahe Jewellery vilar historien 
om livslång kärlek och kungliga pärlor, men också förebilder, stilikoner  
och kvinnligt mod. Själv beskriver smyckesdesignern Charlotte Ramel  
sin kärlek till smyckesindustrin som ödesbestämd.
      – Det har varit ett kall, hela mitt liv. Den passionen  
har funnits sedan jag var liten, säger hon.

Ebba Brahe 
Jewellery

Framgångssagan
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Med Ebba Brahes anrika pärlor i släktens ägo väcktes fascinationen för smycken och 
juveler tidigt hos Charlotte Ramel. Som elvaåring älskade hon att besöka juve
lerarbutiker, skissa på prinsesstiaror och putsa sin mosters smaragdring.
 – Jag hade ju alltid sett min mamma bära Ebba Brahes pärlor, pärlhals
bandet med pärlörhängena och fått höra den historien sedan jag var liten, så 
det är klart att det påverkade säkert mig, säger Charlotte.

Historien om Ebba Brahes pärlor tar sin början på 1600 talet då en ung Ebba Brahe tar 
arbete vid hovet och förälskar sig i kronprins Gustav. Född Brahe, i en välbu
ren familj, har Ebba en hög samhällsposition och är dessutom mycket vacker. 
Det visar sig snart att kärleken är besvarad. Dock motsätter sig drottningen 
ett äktenskap mellan de unga tu. Ebba Brahe lämnar således hovet och gifter 
sig med Jacob De la Gardie. I en tid då kvinnor mestadels sköter hemmet och 
saknar rösträtt, slår hon sig sedan framgångsrikt in på männens arena och 
driver järnbruk, fram till sin död. Här hade det kunnat sluta, vore det inte för 
att kärleken mellan Gustav II Adolf och Ebba Brahe består mot alla odds. Som 
ett bevis på kungens eviga kärlek får Ebba de kungliga pärlorna, med slipade dia
manter och droppformade pärlörhängen,som idag finns i Charlotte Ramels ägo.
 – Det är ju en otroligt spännande historia, men det känns som att man 
egentligen bara förvaltar pärlorna till nästa generation, säger Charlotte.
Hon menar att hon inte har någon äganderätt till det värdefulla pärlsetet, 

snarare månar om att de tas om väl om hand. Framförallt finner hon mycket 
inspiration i Ebba Brahes extraordinära liv, inte minst det kvinnliga entrepre
nörskapet.
 – Det är egentligen mer i vuxen ålder som man förstår proportionerna. 
Vilken kvinna Ebba Brahe var. Hur stark hon måste varit, säger Charlotte.
Ytterligare en inspirationskälla är Charlottes farmor Hermine, en berest och 
stilig kvinna, som bar fantastiska juveler och fashionabelt mode från Burberry 
och Hermes. 
 – Hon var också lite före sin tid. Oerhört modern, säger Charlotte.
 Något som även kan appliceras på Ebba Brahe Jewellery, som idag är en 
kraft att räkna med på smyckesmarknaden, med utställningar i Köpenhamn, 
Helsingfors och London. 
 – Jag hittade liksom en ny genre, som inte fanns när jag startade mitt mär
ke 2013, säger Charlotte.
 Hon tror att det som gör hennes smycken unika är att de är både moderna 
och uttrycksfulla, med inslag som fjädrar, vingar och svarta diamanter. 
 – Jag försöker hela tiden hitta på nya saker och anpassa mig efter tidens 
vingslag, säger Charlotte.

I en tid med fokus på hållbarhet tror hon att framtiden delvis ligger i att designa om 
äldre smycken. Vilket osökt för tankarna tillbaka till Ebba Brahes pärlor och 
hur hennes kärlekshistoria stått sig i vår tid?
 – Jag tror kanske att det är ett modernare samhälle idag, säger Charlotte.
 – Det kanske man inte kommer tycka om trehundra år, men hade det varit 
idag, hade de fått varandra.

Har du också en passion för pärlor?  
Besök ebbabrahe.com
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Med hösten kommer skolstart, möten och måsten. Undvik ekorrhjulet och kicka igång hösten med en väl
görande retreat.
 I ett lavafält på sydvästra Island finner du Den Blå Lagunen, ett geotermiskt spa med mineralrikt, 
turkosblått källvatten, tillika en av Islands mest populära destinationer. Geotermisk energi avser 
energi som lagrats i jordskorpan. Här på Reykjaneshalvön är källorna därför naturligt varma året om 
och rika på kiseldioxid och svavel, som har en vårdande effekt på hud och hår. Något som man bör
jade få upp ögonen för under 1980talet och idag inkluderar i hudvårdsprodukter. Med en blandning 
av salt och sötvatten och över tvåhundra olika mikroorganismer är lagunen alltid vackert turkos och 
behagligt ljummen, trots den stundtals kyliga luften. 
 Den storslagna anläggningen som nyligen slog upp portarna efter ett coronauppehåll innefattar 
två hotell, restauranger, bar och café med alla möjligheter till rekreation och avkoppling. Som besö
kare kan du välja mellan ett dagspass eller en längre vistelse i olika prislägen. Här finns alla möjlighet 
till spabehandlingar såväl som kulinariska upplevelser. Reflektion och förnyelse kommer på köpet. 

Många förknippar sydvästtyska Baden-Baden med den välkända vilstolen, men framförallt är det en spadestina
tion av rang som rymmer såväl orörd natur som kulturhistoria och nöjen.
 Här i utkanten av det natursköna skogsområdet Schwarzwald har man njutit av kurortens helan
de kraft och termiska bad ända sedan de gamla romarnas tid. Så var det också i Schwarzwald som 
det första termalbadet byggdes för ca 2000 år sedan. En tradition som man än idag vurmar för och 
njuter av i BadenBaden, med anrika Friedrichsbad och toppmoderna Caracalla Spa i täten. 
 Badanläggningen Friedrichsbad Spa anno 1877 är förstås ett stycke kulturhistoria i sig, med  
mosaikklädd interiör, vackra freskomålningar och ett brett utbud av kurbad av varierande tempera
tur som besöks i en viss turordning. Du som söker en mer nutida institution rekommenderas ett besök 
på Caracalla Spa, en stor och lyxig anläggning med välgörande bassänger, bubbelpooler och bastu 
både inne och utomhus. 

Turkosblå minnen för 
livet vid Den blå lagunen 

Kurbad och kortspel i Baden-Baden 

Från lagunen tar du dig sedan smidigt till Islands 
internationella flygplats, Keflavík. 
 Förläng sommaren och boka ditt spaminne 

på BLUELAGOON.COM

Utöver badhus och spa bjuder BadenBaden på såväl 
sagolika parker som promenadstråk, konstmuseum 
och ett operahus. Sist men inte minst påkostade 
BadenBaden Casino, som med sina 250 år gamla 
lokaler kan titulera sig som Tysklands äldsta. Här av
slutar du med fördel en händelserik dag med ett parti 
poker eller blackjack och något gott i glaset, eller 
deltar vid någon av de guidade turerna dagtid, för en 
djupdykning i byggnadens storslagna arkitektur.

 Besök BADEN-BADEN.COM och boka ditt äventyr idag.

Prisexemel Premium Blue Lagoon: Från 8 990 ISK

Entré Den blå lagunen. 

Silica lermask + en valfri ansiktsmask.

Lån av handduk, tofflor och badrock. 

En valfri drink.

Bordsreservation på Restaurang Lava ink.  
ett glas mousserande vin.

Här finns alla möjlighet till spabehandlingar såväl som kulinariska 
upplevelser. Reflektion och förnyelse kommer på köpet. 
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Kurbad och kortspel i Baden-Baden 

SÄKRA MÖTEN I AVSKILDHET PÅ 

Dömle Herrgård Spa & Resort
Efter månader av social distans är det många som törstar efter glädje och samvaro, utan att behöva tumma på 
säkerheten. Detta har Georg Möller och hans kollega Jan Ohlsson tagit fasta på när de planerat för höstens 
möten på Dömle Herrgård Spa & Resort i Deje, Värmland.
 – Vi är inne i speciella tider och jag hör mer och mer att en del måste ju ha möten, säger Georg.
 – Min målsättning är att de möten som ändå måste ske, de ska kunna ske på Dömle. 
 
Georg som drivit Dömle i privat regi sedan 2010 berättar att herrgården stängde helt under april och maj. Sedan 
dess har den gamla stiftsgården rullat på, bättre än vad han hade vågat hoppas på. Något som han tackar de 
värmländska skogarna och den generösa herrgårdsmiljön för. 
 – Dömle ligger till så vid en sjö, väldigt vacker miljö och ganska isolerat med många hus, vilket innebär 
att man bor inte på varandra, man bor inte i stora kolosser utan det är utspritt över en stor yta, säger Georg.
 – Och om du måste konferera och vill konferera så kan jag inte tänka mig en bättre miljö. Det säger ialla
fall gästerna till mig.
 Och nog finns det att göra på Dömle med badsjö, badbryggor, padelbana, utegym, sköna vandringsleder 
och golfbana med 18 hål, några hundra meter från uppfarten. En komplett spabyggnad med stor solaltan, 
liksom härliga smakupplevelser med en vinkällare därtill, skapar oändliga möjligheter för gästerna, vare sig 
det handlar om ett golfpaket, släktträff eller en intim teambuilding.
 – Det finns att göra, ändå är man inte på varandra, säger Georg.
 Han berättar att samtliga evenemang görs i mindre skala, i enlighet med Folkhälsomyndighetens före
skrifter, vilket delvis förhöjer den intima känslan för herrgårdens gäster.
 – Vi har haft Joe Labero här, Robert Wells här. Mindre konserter upp till femtio personer  väldigt upp
skattat, säger Georg som utlovar mer happenings i den vägen. 
 – För att liksom skapa lite glädje i dessa tider. Så vi hittar på lite bus hela tiden.
 Så även i köket. 
 – Vi kommer ha en speciell tryffelhelg med en mycket känd kock, Norbert Lang, säger Georg.

 – Vi jobbar också väldigt mycket med vinprov
ning, champagneprovning, olika teman, det gör vi 
givetvis.
 Med den nya kökschefen Anders Sundberg, 
ligger fokus i det egna herrgårdsköket fortsatt på 
närodlat och närproducerat, men framförallt på 
råvaror överlag.
 – Det är liksom helheten, vi går in på detaljnivå 
och försöker att inte lämna någonting åt slumpen. 
Vi försöker att överträffa istället för att bli överträf
fade, säger Georg.

Något som faktiskt överträffar de flesta förväntningar är 
att Dömle har ett eget kapell på ägorna. Till nästa 
år väntas bröllopen dra igång igen och det är redan 
fullbokat. 
 – Vi börjar märkas i Sverige, ordentligt, säger 
Georg.
 Närheten till Karlstad i kombination med av
skildheten, gör resorten både tillgänglig och exklu
siv, men vid dagens slut är ändå gästens upplevelse 
allra viktigast.
 – Varje gäst som kommer hit ska vara en ambas
sadör när han går ut genom dörren, avslutar Georg.
Redo för ett magiskt möte? Boka din vistelse på DOMLE.SE

Nog finns det att göra på Dömle med badsjö, badbryggor, padelbana, utegym, sköna 
vandringsleder och golfbana med 18 hål, några hundra meter från uppfarten. 
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AEM Group är företaget som med ett stort mått passion bygger och utvecklar 
organisationer inom restaurang, café och hotell. Bucket List har pratat med 
Arash Moien och Melker Andersson som tillsammans med Albert Elvingsson 
skapat det framgångsrika konceptet.

Uppe från vänster: Albert Elvingsson, Anne-Catherine Ejander, Arash Monfared Moien, Calle Winberg
Nere från vänster: Maja Kraslén, Melker Andersson, Gigi Babra

AEM Group:

Hållbar affärs utveckling 
med själ och hjärta

 ”Krog är ganska 
komplext. Det finns inga 
recept på hur man gör en 

krog framgångsrik”
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AEM står för Melker Andersson, Albert Elvingsson och Arash Moien. En kreativ trio med samlad 
spetskompetens inom krog, försäljning och IT, som med tydlig handlings
planer hjälper både pionjärer och etablerade entreprenörer inom krog, hotell 
och café att kartlägga verksamhet och daglig drift. 
 – Vi gör väldigt mycket, vi gör det i mindre och i större skala, men fram
förallt gör vi det för att vi tycker det är kul, säger Arash som är bolagets 
grundare.
 – Allting som inte är utveckling är avveckling, titta på Nokia! 
Arash menar att vi idag lever i en tid där allt utvecklas otroligt snabbt.
  – Vi hjälper våra kunder framåt i rätt riktning, växer tillsammans och  
njuter av resan. 

Med tjugofem års erfarenhet av försäljning vet Arash Moien hur man skapar lönsam
het och nöjda kunder, men också att timing är allt. Som försäljningschef för 
stora varumärken som Citibank, Telia och Arvato, såg han återkommande ett 
behov av en fullservice hos företagskunder, men också en bransch som inte var 
redo. Det var först då han inledde sitt samarbete med kocklegendaren Melker 
Andersson och marknadsföringsexperten Albert Elvingsson som helhetskon
ceptet AEM med krogbranschen som målgrupp kunde ta form på allvar. Det 
visade sig snabbt att behovet av hjälp inom restaurangnäringen var stort.
 – Krog är ganska komplext. Det finns inga recept på hur man gör en krog 
framgångsrik, säger Melker.
 – Det finns en övertro på koncept, tycker jag. Iallafall i Sverige. Det är inte 
där matchen avgörs i vad man hittar på för typ av drift. Det är mer de mjuka 
värdena och intresset som som är grunden, säger han.
 Han förklarar vidare att en fungerande verksamhet bygger på en ödmjuk
het för processen. Modet att våga blotta sig och viljan att fortsätta att utvecklas.
 – Men självklart är en viktig del att hitta en röd tråd för en verksamhet 
som är tydlig och lättförståelig för kund, tillägger han. Det är här AEM kliver 
in med de nödvändiga verktygen, hjälp och stöd.
 – Vi har tre ben som vi står på. Det är ekonomi och det vi kallar för  
gastronomi och IT, berättar Arash.

Det här är AEM 
Melker Andersson, Albert Elvingsson och Arash Moien

Hållbar affärsutveckling och grunden till en skalbar tillväxt utifrån en tydlig 
handlingsplan.

Gastronomi - Koncept, personal, utbildning, kök och meny.

Ekonomi - Ekonomisk kalkyl, ramavtal, betallösningar och kassasystem.

IT - Hemsida, marknadsföring, SEO, SEM och Social Selling.

I gastronomidelen bygger Melker verksamhetens koncept från grunden. Han lagar 
mat, sätter menyer, utbildar och rekryterar personal. Han är också med 
heltid och sjösätter den färdiga restaurangen och följer upp löpande. Gastro
nomin inkluderar även olika typer av samarbetsavtal, liksom fördelaktiga 
grossist priser som skapar bra marginaler. 
 Den ekonomiska biten omfattar i sin tur fördelaktiga samarbetsavtal 
inom gruppens olika ramavtal, såsom betallösningar och kassasystem, 
medan IT erbjuder olika kommunikationsplattformar, marknadsföring och 
analys. Kunskap och coachning som tillsammans med själ, engagemang 
och hjärta, bildar en stabil grund för nyblivna restaurangägare och ger dem 
möjlighet att växa. Vid slutet av dagen är utveckling allt. I detta är Arash och 
Melker rörande överens.
 – Jag tror att det är ganska nyttigt att hela tiden vara lite kritisk mot det 
man gör och försöka också utveckla, bli bättre på alla plan, säger Melker.
 – Vi lär ju oss väldigt mycket av varandra. Vi är bra på olika saker. Vi 
försöker på så sätt ständigt utvecklas, säger Arash.
 Och så hjärtat förstås.
 – I det stora hela är det ändå det som avgör. Intresset och hjärtat, avslutar 
Melker.

Behöver du hjälp att optimera din verksamhet? Besök AEMGROUP.SE

– Allting som inte är 
utveckling är avveckling, 
titta på Nokia! 

Arash Monfared Moien

– I det stora hela är det 
ändå det som avgör. 
Intresset och hjärtat.

Melker Andersson
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ROYAL STEEL WORLDTIMER ENCOMPASSING THE WORLD

The new Worldtimer has been given a contemporary upgrade when it comes to  

the design of the case, dial and hands. From now on, this new Worldtimer is a  

permanent addition to our line of production. It now comes in two sizes,  

36mm and 41mm and a range of four different dials, black, grey, orange and white.
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BORÅS JÄLMERS UR 033-12 10 44 ESKILSTUNA LINDEBERGS UR 016-14 48 10 GISLAVED AUGUST PETERSSON & SON 0371-100 01 GÖTEBORG JARL SANDIN 031-10 59 02 MAGNUSSONS UR 031-13 54 70  

HALMSTAD MÅRTENSSONS UR & GULD 035-21 54 54 HELSINGBORG RYDBERGS UR AB 042-20 25 35 JÖNKÖPING ENGSTRÖMS URMAKERI 036-71 01 55 KRISTIANSTAD SÖDERBERGS UR 044-21 10 72  

KRISTINEHAMN KLOCKMASTER KEAS UR 0550-101 05 LINKÖPING MALMBERGS UR & OPTIK 013-12 18 41 LULEÅ KLOCKSLAGET 0920-23 00 51 MALMÖ URHANDEL BERNHARD HUKE 040-23 84 50 

NORRKÖPING BECKS URHANDEL 011-18 31 99 STOCKHOLM KRONS 08-54 51 36 50 NK JUVELSALONG 08-762 84 55 LIDINGÖ URHANDEL 08-765 85 04 STJÄRNURMAKARNA STUREGALLERIAN 08-611 11 86  

STJÄRNURMAKARNA SÖDERHALLARNA 08-642 20 99 WOHLIN URHANDEL 08-678 12 24 ÅKE FALK URHANDEL 08-611 37 65 SUNDBYBERG ERIKSON URHANDEL 08-28 11 34  

UMEÅ STJÄRNURMAKARNA AVION SHOPPINGCENTER 090-77 05 90  VETLANDA LINDAHLS URMAKERI 0383-101 30 VISBY WISBY UR & GULD 0498-21 72 00 VÄSTERÅS NYMANS UR 1851 021-13 02 12  

ÖREBRO AHLÉNS UR 019-611 31 73 NORGE: OSLO URMAKER`N +47 22 42 51 86 VINDEREN UR +47 22 14 90 88 STAVANGER URMAKER THV. THORBJORNSEN +47 900 70 268

W W W . S J O O SA N D ST RO M . S E
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I en tid då sociala sammankomster uteblir, bjuder Hotel Grand Saltsjöbaden in till en händelserik höst med intima 
middagsspelningar, den nya baren Alice och en historisk miljö för såväl romantiska som arbetsrelaterade möten.

– Vi har påbörjat en resa mot något fantastiskt. Det är himla roligt att vara på den resan, 
säger Katarina Romell, VD Grand Hotel Saltsjöbaden.

Små möten, stora beslut på

GRAND HOTEL SALTSJÖBADEN  
När Bucket List talade med Katarina Romell i mars månad brann hon av iver inför 
stundande konferenser, bröllop och en omfattande renovering av Grand Hotel 
Saltsjöbaden. Sedan kom pandemin, oron, avbokningarna. Krisen var ett fak
tum och det blev tyst i den anrika 1800talsbyggnaden. Efter en tuff vår, följt 
av en sommar i hemesterns tecken börjar hotellnäringen nu se en ljusning.
 – Juli har vi haft all time high, vi har aldrig haft så mycket i juli som i år, 
säger Katarina.
 Med en fortsatt bromsad möteskultur råder det dock ingen tvekan om att 
den här hösten kommer att bli annorlunda. 
 – Vi vill uppmuntra folk till att fortsätta leva. Inte låta rädslan styra oss till 
att bli nästan handlingsförlamade, säger Katarina.
 Hon tror att det är viktigt att hitta tillbaka till det sociala sammanhanget, 
möten och upplevelser.
 – I kölvattnet av en pandemi som den här, där vi också har varit så isole
rade, kan det ju komma andra sjukdomar i form av depressioner eller annat 
som gör att man får en ännu högre dödlighet än vad man skulle haft om man 
fortsatt leva på ett sunt sätt, säger hon.
 
Som ett första steg inleder Grand Hotel Saltsjöbaden höstsäsongen med intima 
middagsspelningar för mindre sällskap, med skaldjur, champagne och ingen 
mindre än Bo Sundström, från Bo Kaspers Orkester.
 – Sedan under september månad kommer vi att inviga en ny bar, som  
heter Alice.
 Alice Wallenberg var gift med Knut Agathon Wallenberg, en av sin tids 

främsta initiativtagare och kulturdonatorer, som till stor del ligger bakom 
hela Saltsjöbaden. Utöver baren fortskrider också renoveringen av hotellet.
 
– Jag tror att det alltid kommer att finnas ett behov av att mötas. Både i den privata sfären, 
med romantiska middagar och övernattningar såväl som företagsmiljöer, 
säger Katarina.
 – Vad gäller möten så tror vi att ledningsgrupper och styrelser vill mötas. 
Man måste liksom få mötas IRL.
 Hon har svårt att se att de digitala lösningarna skulle ersätta det fysiska 
mötet fullt ut, samtidigt som vissa typer av sammankomster troligen går i 
graven, så som vi tidigare känt dem. Ett paradigmskifte som hon trots allt ser 
positivt på.
 – Jag tycker att man alltid har en övertro på större förändringar, än vad 
det faktiskt blir när allt är över, säger hon.
 – Det finns en framtid och det kommer ordna sig.
 På frågan var hennes inre driv kommer från blir svaret den trygga, kär
leksfulla uppväxten. 
 – Kraften bor i alla, men sedan måste man ge sig själv tillgång till kraften, 
säger Katarina.
 – Drivet kommer också mycket från lust. Jag tycker det är roligt att ut
veckla och jag tycker om att se människor växa. Åh, vad härligt det är, utbris
ter hon.

Boka en vistelse att minnas på GRANDSALTSJOBADEN.SE

– Vad gäller möten så tror 
vi att ledningsgrupper och 

styrelser vill mötas. Man 
måste liksom få mötas IRL.

Katarina Romell
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Att komma tillbaka till sina rutiner kan vara svårt och rentav motigt. För att 
boosta träningen och göra den rolig igen kan en Polar puls- och aktivitetsklocka 

vara precis det som sporrar dig och får dig tillbaka på banan. 

Polar har puls- och aktivitetsklockor med flera funktioner som håller koll på allt från 
sömn till rörelse i vardagen. 
 – Att träna med puls behöver inte alls vara krångligt och det är något alla 
från högsta eliten till vardagsmotionären kan ha nytta av, berättar Jörgen 
Stokki, på Polar Electro Sverige. 
 – Maxpulsen är individuell och man kan inte tävla i puls. Någon som är 

äldre har ofta lägre maxpuls, men kan ändå vara väldigt vältränad. I gymmet 
eller i löpspåret blir träningen riktigt rolig och man blir inspirerad att fortsät
ta, då man enkelt kan ha koll på sin förbättring. 

Att träna mot specifika mål
Med flera av Polars modeller kan du enkelt lägga upp och planera träningen. 
Det går också att få en överblick på hur bra kroppen återhämtar sig. Det blir 
som en PT på armen, när klockan ger dig personlig feedback och guidning. 
För att få en bra överblick på hur kroppen sover, mäter Polars träningsklockor 
också hur du rör dig under sömnen. 

Balans och återhämtning
Polar Unite har samma funktioner som Polars lite mer avancerade klockor, 
men har dessutom både puls och återhämtningsmätning till ett väldigt bra 
pris. Går man däremot upp i pris något och är ute efter upp till 100 h träning 
med GPS och lite fler funktioner, rekommenderas Polar Grit X, med en större 
boett i aluminium. 
 – Vi vet att din träning är viktig, därför vill vi hjälpa dig. Inte bara under 
själva träningspasset utan även efteråt, genom att hjälpa dig förstå hur din 
återhämtning förbättrar din prestation, hur dina sömnvanor påverkar ditt 
humör, eller hur viktig din dagliga aktivitet är, säger Jörgen.
 – Hjärtat är ju kroppens varvräknare; om du bara gasar så kommer 
motorn att skära. Alla pratar om BALANS, Polar visar dig hur det funkar i 
verkligheten, avslutar han.

Läs mer om Polar Unite och hitta rätt modell för dig på POLAR.COM

KICKSTARTA HÖSTENS TRÄNING 
med en pulsklocka från Polar 

Med flera av Polars modeller kan du enkelt 
lägga upp och planera träningen. Det 

går också att få en överblick på hur bra 
kroppen återhämtar sig. 
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Tillväxt och framtidstro på 

Siggesta Gård
Efter en fullspäckad säsong på Siggesta Gård väntar en höst av förberedelser. Till 
våren 2021 utökas verksamheten med ytterligare ett hus som ska bli hotell.
 – Sommaren har varit fantastisk, säger Susanne Blomberg, VD Siggesta Gård 
på Värmdö.
 Det växer så det knakar på Siggesta gård där den milda hösten fortsatt  
lockar nya besökare. 
 – Vi kommer att hålla öppet som vanligt, åtminstone till oktober och sedan 
kanske vi begränsar öppettiderna något efter det, berättar Susanne.
 – Vi gjorde ju vår köksträdgård redan i år dubbelt så stor, den kommer vi ju 
fortsätta jobba med och har som mål att bli självförsörjande. Det känns som det 
är viktigare än någonsin. 
 Sommaren har visat att den lantliga miljön, köks trädgården och djuren ger 
både trygghet och lugn, vilket bland annat ökat efterfrågan på familjerum. Med 
de nya husen, som går under arbets namnet Siggesta Skogsby, hoppas Susanne 
kunna locka fler besökare som söker naturupplevelser.
 – Tanken är att man ska känna att man verkligen bor i skogen, säger Susanne.
 – Så när du sover kommer du att ha trädkronorna ovanför.
 Inredningsmässigt är planen att ta tillvara så mycket material som möjligt.
 – När man jobbar på en sådan här gård så finns det ju så oändligt mycket 
vackra saker, säger Susanne.  
 Hon tror att årets utmaningar lärt oss uppskatta det vi tidigare tog för givet.
 – Det finns en annan solidaritet och omtanke. Och ett lugn, säger Susanne.
 – Folk har landat lite och stannar upp i sina liv.

Längtar du till landet? Besök SIGGESTAGARD.SE för mer info.

Alkohol kan  
skada din hälsa.

H O P E  C H E N I N  B L A N C  |  A R T N R .  2 4 3 4  |  8 9 K R  |  1 2 , 5 %  |  7 5 0  M L 
 I C O N I C W I N E S . S E
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Nedstängda fabriker, färre kollektioner  och nedlagda butiker är en del av coronans 
effekt på modebranschen.
 – Det vi såg på catwalken i januari är inte riktigt det som nu kommer ut i 
butik, säger Daniel Lindström. 
 – De riktiga modekläderna känns inte som att de har producerats helt 
enkelt, man har inte vågat det.
 Han menar att man ser en försiktighet och minimalism i kollektionerna, 
som inte släpps lika frekvent och gärna är tidlösa och skandinaviska, i säkra 
färger. Han nämner även hållbarhet  ur såväl ett miljömässigt som estetiskt 
perspektiv. På herrsidan ser man inte helt oväntat en stark outdoortrend som 
visar sig i vandringskängor, ryggsäckar, cargobyxor och flanell, även hos de 
exklusiva varumärkena.
 – Det finns en väldigt stark dragning till naturen just nu, konstaterar Daniel.
 Ytterligare en coronaeffekt är så kallat homewear; bekväma hemmakläder 
som på gott och ont ersatt dressat mode.
 – Hamnar vi i någon slags basplaggmode, då tappar man ju lite av den 
här tjusningen som finns med mode, säger Daniel.
 – Det är svårt att säga vad som kommer ut av det.
 Pratar man mer odödliga trender står sig militär och arméplaggen. Ett 
annat säkert kort är  jeansen, gärna då med välskräddad, svart kavaj till. 
 – Jeans har alltid stått för något demokratiskt. Något som alla har råd 
med, avslutar Daniel.
 Mer herrmode och högaktuella varumärken  

hittar du på CAFE.SE & KINGMAGAZINE.SE

Hur påverkas modebilden av en pandemi? 
Bucket List frågade Daniel Lindström, 
moderedaktör på Café & King Magazine och 
gjorde samtidigt ett nedslag i höstens trender.

Trendspaning med Daniel Lindström

– Det finns en 
väldigt stark 
dragning till 

naturen just nu

Körsnär Ivan Petersson
KIWI FURS

Kommendörsgatan 32, 08-667 92 40
vard 10-18  |  lörd 11-15

Drottninggatans Päls
KIWI FURS

Drottninggatan 104, 08-20 69 04
vard 10-18  |  lörd 10-15

Kylförvara din päls hos oss, i toppmodernt kylhus. 
Även omarbetningar, måttbeställningar, ändringar 

och reparationer i egen ateljé.

DROTTNINGGATANS 
PÄLS

Drottninggatan 104 
Tel.08-20 69 04 

SALE

Kommendörsgatan 32 
Tel.08-667 92 40

Hos oss finner ni ett stort 
urval av minkpälsar, 

minkdelspälsar, gotlandsfår, 
skinnpälsar, pälskappor och pälsjackor.

 Alla prisklasser, 
från enkelt till exklusivt.

30-70% på allt i butiken!
Kylförvara din päls hos oss, i toppmodernt kylhus.
Även omarbetningar, måttbeställningar, ändringar

och reparationer i egen ateljé.

SALE

KÖRSNÄR IVAN PETERSSON
KIWI FURS

Kommendörsgatan 32
08-667 92 40
vard. 10-18 
lörd. 10-15

DROTTNINGGATANS PÄLS
KIWI FURS

Drottninggatan 104
08-20 69 04
vard. 10-18 
lörd. 10-15

Kylförvara din päls hos 
oss, i toppmodernt kyl
hus. Även omarbetning

ar, mått beställningar, 
ändringar och repara

tioner i egen ateljé.

För dig som vill 
göra medvetna 
val är äkta päls 
ett bra plagg.



Vägen till 

VÅRT  L IVSVE R K  
Vi ville ha ett modernt hus för hela vår familj. Ett hem med såväl 
välkomnande sociala ytor som avskilda platser för lugn och ro, 

stilren funktionalitet och noga utvalda material med kvalitetskänsla. 
Med Villa Värmdö känner vi verkligen att vi har skapat vårt
gemensamma livsverk. För att lyckas fanns Trivselhus tryggt
vid vår sida. En gemensam resa som idag innebär att vi lever 

i ett hem som lever upp till våra behov och drömmar. 

Följ Saras och Bulents väg till sitt livsverk på trivselhus.se/funktionellt

 



Elförbrukning 21,1–26,7 kWh/100 km (WLTP). Räckvidd blandad körning 333–450 km (upp till 463 km för 4S med Performance Battery Plus). Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
Billån Konsument från 12 490 kr per månad. Villkor: 20% kontantinsats, 50% restvärde, 3,95 % ränta, löptid 36 månader. Finansiell leasing företag från 9 990 kr per månad. Villkor: 20% första 
förhöjd hyra, 50% restvärde, 3,95 % ränta, löptid 36 månader. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sept. 2020). Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.

Den går på el.  
Du går på endorfin.
Porsche Taycan 4S.
Pris från 9 990 kr exkl. moms/mån. Leasing Företag.
Pris från 12 490 kr/mån. Billån Konsument.

Porsche Center Danderyd
Rinkebyvägen 5  
Tel: 08-503 33 950

Porsche Center Stockholm
Smista allé 44 
Tel: 08-503 33 950  

Boka provkörning på  
porsche-danderyd.se eller 
porsche-stockholm.se


