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Vägen till 

VÅRT  L IVSVE R K  
Vi ville ha ett personligt hus med långsiktigt hållbara lösningar 

som passar både när vi är många och när vi bara är två. 

När vi hittade Villa Österlen med öppen spis, högt i tak och ett 

stort glasparti i vardagsrummet kände vi verkligen att vi kunde 

skapa vårt gemensamma livsverk. För att lyckas fanns 

Trivselhus tryggt vid vår sida från det första mötet till färdigt 

hem. En gemensam resa som idag innebär att vi lever 

i ett harmoniskt hem som lever upp till alla våra 

behov och drömmar. 

Följ Charlottes och Jimmys väg till sitt livsverk 

på trivselhus.se/vaxjo

 



 
S L E T T V O L L  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  

W W W. S L E T T V O L L . C O M 
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Se höstens alla nyheter på slettvoll.com eller kom in i vår butik. 
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BreOliv
Ett gott vegetabiliskt val.

 Olivolja är medelhavsmatens hjärta.  
Ett klokt val, enligt forskningen. 

Därför innehåller BreOliv hela 72 procent  
olivolja. Nu finns den också med mildare smak.  

Prova gärna och hitta din favorit!

zeta.nu breoliv.se

BreOliv är gjort på 72% olivolja, fett från shea  
samt lite vatten och salt. Inget mer.

L e d a r e

Projektledare: Janne Siponen, janne.siponen@strongmediagroup.se  
Redaktionschef: Jessica Johansson 
Skribent: Jessica Johansson 
Art Director: Charlotte Friberg

Tryckeri: Kroonpress, Estland

Omslag: Thérèse Liljeqvist, fotograferad av August Dellert

Annonsering: Vill du också synas/marknadsföra ditt företag  
i Bucket List? Kontakta info@strongmediagroup.se 
Bucket List medföljer som bilaga i Dagens Industri, sept 2019.

Bucket List 
Strong Media Group AB. Org. nummer: 559077-8535.  
E-post: janne.siponen@strongmediagroup.se

r e d a k t i o n

Äntligen är 
hösten här!
Hösten är äntligen ordentligt på ingång och Sverige står allt annat än 
still efter en lång semesterledighet.

Jag tycker faktiskt personligen att rutiner är bland det bästa 
som finns efter en liten ledighet. Eller ja, så mycket ledigt har 
jag ju faktiskt inte fått. Vårt lopp Run For Pride, med stöd 
av Front Runners IF, gick av stapeln under Prideveckan. Vi 
samlade ihop hela 49 000 kronor till Regnbågsfonden, hur 
fantastiskt är inte det!

Så efter att har varit en eldsjäl under sommaren har jag rätt att 
drömma mig bort till en lite lyxigare vardag. I detta nummer av 
Bucket List kan du läsa om Juvelia som säljer ljuvliga tennis
armband och exklusiva femstjärniga Grand Hotel Tremezzo 
som besöktes i våras vid Comosjön i Italien. Du får också läsa 
om Casino Cosmopols trevliga spelmiljö – personligen gillar 
jag Roulette om det ska spelas i lagom doser – samt härliga 
spahotell värda ett besök i höst.

Befinner du dig i Stockholm den 1013 oktober? Då är Affordable 
Art Fair att rekommendera. 
Där kommer i alla fall jag att 
strosa runt bland nationella samt 
internationella gallerister. 

Trevlig höst!

 
 
 

Janne Siponen
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Beckasins exklusiva sängkläder är själva definitionen av lyx.  
Sängkläderna från det svenska varumärket håller femstjärnig hotell
standard och är tillverkade i egyptisk bomull och västindisk bomulls
satin. Den som unnar sig kvalitet inom andra områden i livet bör 
garanterat göra det även i sömnen – vi tillbringar trots allt en stor del 
av vårt dygn nerbäddade i våra sängar. Det faktum att sängkläderna är 
krispigt vita och eleganta gör att de smälter in i alla hem.  
Läs mer på beckasin.se 

för 20 år sedan i London gick en av världens 
populäraste konstmässor av stapeln för första 
gången. Sedan dess har Affordable Art Fair 
lockat miljontals besökare världen över. Mässan 
har demokratiserat konst genom att erbjuda 
verk mellan 600 och 60 000 kronor och kommer  
nu för åttonde året i rad till Sverige.  
Nacka Strandsmässan, Stockholm 
1013 oktober 
Biljetter och öppettider finns på  
affordableartfair.com/stockholm

Använd koden BUCKETLIST när du köper din 
biljett och gå 2 för 1 under mässans allmänna 
öppettider.

h ö s t i n s p i r a t i o n

det helt nystartade klädmärket 
Vivi Avec, grundat av Pernilla Lundberg, 
tillverkar stilrena och samtidigt fantasi
fulla kläder till den kvalitetsmedvetna 
kvinnan. Här finns hållbara kläder till kon
tor och kalas, i material av högsta kvalitet. 
Namnet är en hyllning till Pernillas farmor 
Vivi, som aldrig nöjde sig med mindre än 
det bästa. Avec betyder med på franska och 
symboliserar att Pernillas farmor alltid är 
med henne genom livet och att kreationer
na genomsyras av hennes livsfilosofi. Hitta 
din höstfavorit på viviavec.com 

Stilfullt 
svenskt 
mode

Nordens största 
KONSTMÄSSA

det nystartade bolaget Et Acri lever
erar elegans och funktion till köket. Deras 
stilrena knivställ tillverkas i naturliga 
material av hög kvalitet och har en inbyggd 
skärpningsfunktion. Tiden för slöa knivar 
är över, med andra ord. Väl förvarade och 
omhändertagna knivar får en betydligt 
längre livslängd, vilket är en av utgångs
punkterna för företagets grundare Matilda 
Lundh. Knivställen kommer i åtta olika 
naturmaterial och får oss att undra hur vi 
någonsin kunnat förvara våra köksknivar 
på något annat sätt än det här. etacri.com 

Knivskarpt 
till köket

Sov med 
hotellkänsla 
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Kiwi Furs
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PORTLAND  Nytt för säsongen är 
denna sportiga och trendiga sneaker. Ovandel 
i skinn, mocka och mesh som ger en snygg 
kontrast. Yttersula i gummi. En riktigt bekväm 
höstsneaker som tillför det lilla extra i höst
garderoben! 1499 kr

MADISON   
Funktion möter trend i denna moderna 
sneaker. Lättviktssula tillverkad av phylon 
och transparent gummi som gör den följsam 
och bekväm. Helrätt modell med ovandel i 
ull, mjukt skinn och mocka. Dess innefoder 
i ull håller fötterna varma med stil och gör 
att den funkar hela hösten! 1399 kr

LIZZI  
Säsongens WOWboots i lyxigt läder 
med ovandel i crocomönster. Elegant 
design med spetsig tå och en 40 mm 
hög klack. Elastiska sidopaneler i 
skaftet och detaljer i mässing. Passar 
lika bra till vardags som fest. 2399 kr

LAWRENCE  Stilren sneaker i 
mocka med en högre gummisula. Läderdetalj 
bak samt en guldig Gantlogotyp på sidan.  
Perfekt sneaker att investera i för en komplett 
höstlook! Passar lika bra till jeans som chinos.   
1299 kr

MARTIN  Modern chelseaboot  
i elegant läder med dekorativ GANTlogo 
på sidan. Innersula med memory form 
för en enastående komfort. En musthave 
för dig som vill ha en bekväm men helrätt 
skinnboot i höst! 1999 kr

”Jag gillar att handla av företag 
med personligt bemötande”

Den här tidningens grundare, Janne Siponen, brinner för lyx och kvalitet. Därför 
är det inte konstigt att han blev förälskad i Juvelias populära tennisarmband. 
– När jag hittade tennisarmbandet tyckte jag att det var en urflott juvel att ha på handleden. Dessutom 
passar det till både vardag och fest. Fler blir förtjusta, en bekant handlade tre armband till sig 
själv! säger Janne.
 
Juvelia gör skräddarsydda smycken och har guldsmed och butik på samma ställe.
 – Jag tycker att fler ska göra medvetna val och handla av familjära företag. Här får man ett 
personligt bemötande och otrolig service. Man är inte bara en i mängden, säger han. 
 Som tidigare bloggare inom mode och livsstil har Janne alltid haft ett öga för – som han ut
trycker det – trevliga saker. 
 – Jag väljer alltid hellre premium än billigare alternativ, eftersom jag vet att det håller i läng
den, säger han.
        

Tennisarmbanden  kan beställas i vitguld, 
gult guld, roséguld med diamanter och andra 
ädelstenar såsom rosa eller blå safirer.

JANNE-RABATT  I samarbete med Juvelia kan vi 
nu erbjuda dig en personlig Janne-rabatt, oavsett 
om du är intresserad av ett tennisarmband eller 
något annat i smyckesväg. Kontakta Juvelia 
eller besök deras butik och hälsa från Janne, så 
kommer du att få en personlig rabatt på ditt köp!
Erbjudandet gäller t om Alla hjärtans dag,  
14/2 2020.

Juvelia, Nybrogatan 35  |   info@juvelia.se    
Tel 08-40 60 100  |  Instagram: @juvelia.se  

Axla rollen som GW och ta fast de sluga 
brottslingarna. Eller vill du hellre agera brottsling och 
försöka sopa igen dina spår? Hur som helst blir det en 
fängslande jakt i den undre världen. 

2-5      10+ Detta kriminellt kluriga kortspel 
bygger på sann skadeglädje. Ju 
högre brott, desto högre poäng. Den 
enda som kan stoppa dig är Leif GW 
Persson – snabb på foten som alltid.

3-6      10+

"5 av 5"
SYDSVENSKAN

"Bäst i test"
GP

Science-lådan 
för alla barn som drömmer om 
att bli superdetektiv. Spännande
experiment, roliga övningar och 
– sist men inte minst – GW delar 
med sig av sina bästa tips och 
metoder.   

8+

• NOMINERAT TILL ”ÅRETS VUXENSPEL 2018” •

NYHET!

NYHET!

”Jag är fascinerad av den fantastiska 
kreation som är vår hjärna. Och jag har ett 
grundmurat spelintresse. Fusionen mellan 

de båda heter KONARIO.
NIKLAS BERGSTRÖM, SKAPAREN AV KONARIO

The Game for every Sense
Är du intresserad av att träna din hjärna och utmana ditt medvetande? 

Då ska du spela KONARIO. Ett unikt spel som aktiverar alla våra fem sinnen.
Samla på par precis som i klassiska Memory® fast med hjälp av 

lukt, smak, syn, hörsel och känsel. 

NYHET!

1-6      10-99

• HYLLAS AV HJÄRNFORSKARE •

www.algaspel.se
www.konario.com

DU HITTAR SPELEN PÅ AKADEMIBOKHANDELN

00 alga_bucketlist_2019_217x297mm.indd   1 2019-07-03   08:05
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Visste du att de starkaste förnimmelserna förmedlas via huden – alltså känselsinnet? Näst på tur kommer 
luktsinnet och sedan smaksinnet. Det här är anledningen till att vi ofta kommer ihåg händelser som relaterar  
    till sensoriska förnimmelser. Vi kan känna en doft och omedelbart minnas ett annat tillfälle då vi kände  
    samma doft. Allt vi vidrör, smakar eller doftar på fastnar helt enkelt djupare i vårt medvetande. Därför spelar    
          erfarenheter mycket större roll för vår inlärningsprocess än idéer och teorier.  
           Läs mer på konario.com  

Spelet som tränar hjärnan – på riktigt

Ett spel som tränar hjärnan, skärper våra sinnen och utvecklar vårt medvetande – kan det 
verkligen stämma? Ja, det verkar faktiskt så. Niklas Bergström har uppfunnit det första spelet 

någonsin där vi använder alla våra sinnen på en gång. Och när alla sinnen aktiveras händer det 
saker i hjärnan. KONARIO® hyllas av läkare och hjärnforskare. 

Niklas Bergström har jobbat i många år med kreativitet och kommuni
kation – bland annat har han drivit en digital reklambyrå som var 
rankad etta i världen. Han har alltid haft ett intresse för hjärnan och 
en dag fick han en idé – borde det inte finnas ett spel som aktiverar alla 
hjärnans fem sinnen? Han tyckte plötsligt att det kändes begränsat att 
vi så ofta använder bara ett sinne, när vi ju ha fler att tillgå. Efter lite 
research insåg han att det spelet inte existerade.
 – Jag tänkte att antingen har ingen kommit på idén eller så har 
ingen klarat av att ta fram ett sådant spel. Men jag kände att det måste 
gå, det gäller bara att tänka jättemycket! Jag började skissa, researcha 
och prova olika alternativ till dess att jag hittade en rolig lösning, säger 
Niklas.

Resultatet blev en vidareutveckling av det klassiska Memory®, men där man 
istället för att hitta bildpar använder syn, smak, hörsel, lukt och känsel 
för att identifiera par. Han strålade samman med Claes Kalborg och 
de kontaktade Annika Furuvik på Alga. Tillsammans har de nu löst 
alla de utmaningar som ett spel som innehåller både dofter och smaker 
medför. Spelet lanseras i hela Norden och Annika Furuvik är övertygad 
om att det kommer att bli en succé.
 – KONARIO® är ett helt unikt spel. Under mina 30 år på Alga har 
jag aldrig sett någonting liknande. Det är lika enkelt som komplext och 
det kan spelas av alla. Att det dessutom tränar hjärnan och medvetan
det är jättespännande och ligger helt rätt i tiden. Just nu går det att 
köpa spelet hos Akademibokhandeln, säger Annika Furuvik.

Mer än bara underhållning 
Vad är det då som händer i hjärnan när alla sinnena är aktiverade på 
en gång? Jo, det är hjärngymnastik – på riktigt. Hjärnan blir betydligt 
mer stimulerad när samtliga sinnen är aktiva och det sätter igång krea
tiviteten. Men det är inte allt.
 – KONARIO® är ett underhållningsspel för hela familjen, och 
många som jag har spelat med upplever att det känns spännande och 
nytt att aktivera alla sinnen. Själva grundstommen i spelet går dock att 
använda även i helt andra sammanhang, säger Niklas Bergström.

Ju fler sinnen du använder när du lär dig något, desto mer av hjärnan kom
mer involveras i att behålla kunskapen. Dessutom kanske en person 
minns hörselintryck bäst, medan en annan har bättre synminne. Tänk 
då vilka möjligheter KONARIO® kan ge i skolundervisningen. Skol
världen skulle i framtiden kunna bredda och anpassa sin undervisning 
utifrån de olika elevernas behov, snarare än att förutsätta att alla lär 
sig på samma sätt.
 – Vi har pratat med en forskare som har sagt att det här kan vara ett 
bra arbetsverktyg tidigt i grundskolan – att redan då kartlägga elever
nas inlärningsprocesser. Det känns som otrampad mark och har varit 

så inspirerande att se vad man 
kan hitta när man tänker nytt 
och gör något på riktigt. Planen 
är att ta fram olika versioner för 
olika syften, fortsätter Niklas.

Även läkare och hjärnforskare har gett positiv respons på KONARIO®. 
Man har låtit fokusgrupper bestående av barn med ADHDdiagnoser 
provspela och de har plötsligt visat ett stort tålamod med spelet, då det 
är så mycket mer engagerande och stimulerande för hjärnan än digitala 
varianter.
 – Tillsammans med läkare och hjärnforskare kommer vi att ut
veckla resonemanget att spelet kan användas i medicinskt syfte. Till 
exempel tror vi att det kan hjälpa såväl alzheimerpatienter som andra 
patientgrupper, säger Claes Kalborg.

Konario – det sjätte sinnet
När alla sinnena aktiveras på en gång går en liten körtel centralt i 
hjärn an igång – tallkottkörteln. Det medicinska namnet är pineal 
gland och på esperanto heter den konario! Descartes kallade denna 
körtel för ”själens plats”, där alla våra tankar hanteras. Somliga menar 
att vårt sjätte sinne sitter just här.
 – Jag ville ta fram ett unikt namn som kändes både nytt och neutralt, 
oavsett land och språk. Esperanto är för alla. Så där, i världens språk, 
hittade jag äntligen rätt namn. Och tallkottkörteln aktiveras när du 
spelar spelet och alla fem sinnen är igång. Därför passade KONARIO® 
perfekt. Spelet blev lila för att tallkottkörteln har den färgen, säger  
Niklas Bergström.

Allt i spelet är genomtänkt, även de olika färgerna som valts ut för att 
representera våra fem sinnen. Niklas berättar att han valde rött för 
smaksinnet eftersom han tänkte på starka smaker, som chili.
 – Hörselsinnet fick den blåa färgen, eftersom jag uppfattar blå som 
en lite hård färg precis som ljudintrycken. Grönt är skönt och fick 
därför symbolisera känselsinnet och doftsinnet blev orange eftersom 
apelsin doftar så gott! 

– Många som jag har 
spelat med upplever att det 
känns spännande och nytt 

att aktivera alla sinnen, 
säger Niklas Bergström.

H A N S K . S E

San Marco bord massiv blond ask170x85 cm och stol massiv blond ask

San Marco. | Design Markus Johansson | hansk.se

Alvesta Bror Pehrsson - Borlänge Östbergs - Borås Em home - Bromölla Bromölla möbelaffär - Brålanda Möbelhörnan - Degerfors Em home - Ed Em home - Eskilstuna 
Tumbo möbler - Fagersta Ludvig Petterssons möbler - Falkenberg Em home - Floda Floda möbler - Göteborg Lilla soffbutiken, Store, Tibergs möbler - Hagfors Janssons 
möbler  - Helsingborg Ekeby möbler - Hässleholm Em home - Jönköping Bergmans möbler - Kalmar Magasin Severin - Karlskrona Karlskrona möbelaffär - Karlstad Em 
home, Mio Kungsbacka Blombergs Fjärås - Lammhult Nilssons möbler - Lidköping Em home - Linköping Lindholms interiörhuset - Ljusfallshammar Em home - Luleå Wika 
möbler Löddeköpinge Svenska hem - Malmö Glashuset - Mölndal Svenska hem - Norrköping Em home - Norrtälje Akeba - Nyköping Sagers möbler - Skellefteå Mio, Åsells - 
Stenungsund AO möbler Stockholm Folkhemmet Barkarby, Folkhemmet Bromma Block, Folkhemmet Heron City, Folkhemmet Täby, Stalands Kungens Kurva, Stalands Nacka, 
Stalands Sollentuna, Stalands Täby, Stalands Vällingby, Stalands Åsögatan - Svedala Nilssons möbler - Svenljunga Möbel Carlsson - Säter Lidéns - Tenhult Em home - Tidaholm 
Möbelköp - Tomelilla Em home - Trollhättan Möbelmästarna - Töreboda Br Anderssons möbler - Ulricehamn Svenems Interiör - Umeå Mio, Svenska hem - Uppsala Em home, 
Vålamagasinet - Valbo Em home - Varberg Em home - Visby Tofta möbel - Vollsjö Thuleslunds möbler - Väddö Väddö möbelaffär - Västerås Riise möbler, Svenska hem - Växjö 
Bror Pehrsson - Örebro Em home, Möbelmästarna - Örnsköldsvik Stegbo - Östersund Bonus möbler, Em home Dvärsätt
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12.975:-
Aruba 2 veckor från

 att vakna på rätt plats

Aruba är Karibien när det är som allra bäst. Kritvita stränder med  
korallsand, kristallklart varmt vatten, fantastisk mat och hotell  
direkt på stranden. Som enda svenska researrangör erbjuder Ving  
direktflyg till Aruba från Sverige.

Boka på Ving.se eller ring oss på 0771-995 995

Holidays designed for you

Divi Village  f på Aruba.Del i dubbelrum. 
Från Arlanda 1/12. Begränsat antal platser. 

Ving 0918 217x297 Aruba.indd   1 9/4/19   12:13 PM

Precis intill sjön Como i Italien tronar Grand Hotel 
Tremezzo, ett mästerverk i art noveau-stil. Här kan du både 
drömma dig tillbaka till svunna tider och njuta av alla de 
moderniteter du behöver för en bekväm semestervistelse. 

Hotellet
Utsikten sträcker sig över kristallklart vatten och ståtliga berg. Vaknar 
du på fel sida på det här femstjärniga hotellet kommer det att gå över 
snabbt när du tittar ut genom fönstret. Det ryktas om att celebriteter som 
Greta Garbo har bott en hel del på Grand Hotel Tremezzo i sina glans
dagar och det är inte konstigt med tanke på den toppstandard hotellet 
erbjuder sina gäster. Här finns flera pooler, en privat strand vid sjön, en 
cocktailbar och en underbar park att strosa runt i och bara andas. 
 Elegansen genomsyrar hela hotellet, alltifrån detaljer i materialval 
till rätterna du serveras och omgivningarna. Vill du kan du ta en båttur 
med en guide för att upptäcka dolda skatter och ta del av magiska vyer 
på sjön. Vyer som du sedan kommer vilja återvända till i tanken ända 
tills du har möjlighet att besöka Como igen.
 
För dig som längtar efter spa finns 1700talsvillan Villa Emilia i 
anslutning till hotellet, där de erbjuder en mängd olika behandlingar 
med vacker utsikt över sjön. The Grand Garden Ritual är till exempel 
inspirerad av blommorna som växer i trädgården utanför hotellet, och 
ger dig en kombination av ansiktsprodukter och blomoljor för total 
avkoppling i hela kroppen.

Upptäck området 
Självklart vill du kanske göra mer under din resa än att upptäcka 
hotellet och dess omgivningar. Oroa dig inte, här finns gott om sevärd
heter och utflykter att ta del av – till exempel vimlar det av lyxvillor och 
museer. Eller varför inte ta en målarkurs?

Villa Sola Cabiati kallas också James Bondvillan, då Casino Royal spela
des in där. Här kliver du in i en svunnen epok med fascinerande arki
tektur och rum efter rum öppnar sig med konst och detaljer du aldrig 
kan se dig mätt på. 

Hyr segelbåt med egen kapten via Bellagio Sailing (bellagiosailing.com), där 
du kan välja mellan flera olika båtar. En båttur ger dig möjligheten 
att upptäcka Como från sin bästa sida, samtidigt som du avnjuter en 
aperitif.

Cykla dig igenom Como med Lake Como Bike (som finns på lakecomo.bike). 
Genom att hyra en elcykel och upptäcka omgivningarna i din egen takt 
får du röra på dig samtidigt som du kan hitta outforskade pärlor. 

Läs mer om Grand Hotel Tremezzo och dess omgivningar på  
grandhoteltremezzo.com

NÄR ITALIEN LEVERERAR
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Glitter, spänning och nöjen – allt under samma tak

Glittrande kristallkronor, dämpad belysning, fem  
våningar med olika former av nöjen och hand
målade väggar från tiden då lokalerna inrym
de en biograf och den klassiska danslokalen 
Bal Palais – det är lätt att bli imponerad över 
den tidlöst eleganta stämningen på Casino 
Cosmopol. 
 – Vår ambition är att det här ska vara en 
schysst och spännande nöjesupplevelse i en 

spännande och trygg miljö. Vi vill att våra 
gäster spelar lagom mycket. Vi vill att de ska 
äta god mat, njuta av glitter och glamour, lyss
na på musik, kanske se en show och prova att 
spela, med eller utan pengar, säger Thérèse.

Det råder många missuppfattningar om hur ett 
casino fungerar, och skillnaden är stor här 
jämfört med utomlands, berättar Thérèse 
vidare. Svenska staten är ägare – överskottet 
går direkt in i statskassan – och man jobbar 
proaktivt med spelansvar.  
 – Vi tar kontakt med gäster som är här 
mycket och försöker fånga upp dem så att de 
inte spelar för mycket. Vi har inga bonusar 
och jobbar hårt för att skapa en trygg miljö. 
En annan viktig del i det är vår alkoholpolicy.

Casino Cosmopol 
har en tuffare 
alkoholpolicy än 
krogar generellt, 
eftersom alkohol 
i för stora mäng
der inte är en 
bra kombination med spel om pengar. För att 
inspirera till alkoholfria alternativ har Casino 
Cosmopol tagit fram det alkoholfria konceptet 
Snille Utan Promille, som förkortas S.U.P. och 
står för 100 % smak 0 % alkohol.
 – Personalen har skapat schyssta alkohol
fria drinkar i eleganta cocktailglas. Det till
kommer nya varje år genom en intern tävling 
där personalen får skapa och kreera. En av de 
populäraste drinkarna är CosmoNOLLitan. 

För Thérèse Liljeqvist, General Manager på Sveriges största casino 
med nästan 500 anställda, är en viktig del av ledarskapet att se och 
inkludera varje enskild medarbetare. Över en lunch i Casino Cosmopols 
eleganta lokaler på Kungsgatan i Stockholm, berättar hon mer.

Vi säljer över 1000 alkoholfria drinkar varje 
månad. Projektet har utsetts till IQprojekt, 
som ett inspirerande exempel för fler att ta 
efter. Det ska inte kännas tråkigt att skippa 
alkoholen! säger Thérèse.

Som chef för en verksamhet där många jobbar natt, 
har Thérèse hittat olika kreativa sätt för att 
hålla kontakten och bygga en relation med 
sina medarbetare. Hon sätter upp veckobrev 
i hissarna, delar ut visitkort med verksam
hetens värdegrund och mål och inkluderar de 
anställda i casinots utvecklingsarbete. 
 – Med en bakgrund inom hotell och 
service näringen har det varit intressant att 
jobba mer med de mjuka värdena. Jag försöker 
regelbundet samla in feedback från våra 

medarbetare, eftersom det är 
de som träffar gästerna, ser 
och hör vad de tycker om och 
inte. De försöker hela tiden 
överträffa våra gästers högt 
ställda förväntningar. Många 
blir positivt överraskade 
när vi kan möta gäster på 

deras eget språk. Visste du att inne på Casino 
Cosmopol finns ca 80 olika nationali teter re
presenterade och vi pratar 47 olika språk? 50 
% av våra medarbetare har utländsk härkomst 
– något jag är jättestolt och glad för. Det 
viktigaste för mig är att vara en inkluderande 
arbetsgivare där alla känner sig välkomna, 
trygga och sedda.

Läs mer på casinocosmopol.se

”... njuta av glitter och glamour, 
lyssna på musik, kanske se en 

show och prova att spela”

Thérèse 
Liljeqvist

Bucket List
   Riktig långkryssning över världens hav

   Se de Sju underverken (6 kvar)

   Roadtrip i USA

Thérèse Liljeqvist
Ålder: 50+

Bor: Skarpö, Vaxholm

Familj: Dotter & man

Passion: Inredning & resor

På fritiden: Njuter av livet i skärgården
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Alkohol kan 
skada din hälsa.

La Grola | Art nr: 42334 | 179 kr | 13,5% | 750 ml | iconicwines.se

Galleriet som brinner för kontraster
Galleri Melefors i Linköping är ett av Sveriges största gallerier inom klassisk, modern och nutida konst. De är på 

plats under Affordable Art Fair i Stockholm 10-13 oktober, och kommer där visa konst av ett flertal spännande 
konstnärer – samt visa hur kombinationer och kontraster med konst och skulptur kan förgylla hemmet.

Galleri Melefors är ganska ensamma i landet om 
att jobba med konst från flera olika tidsepoker. 
Anledningen till den ovanliga blandningen är 
att grundaren, Johan Melefors, kommer ifrån 
den klassiska konsten och antik/auktions
branschen, och att han genom åren även byggt 
starka relationer med många nutida konstnärer.
 – Min bakgrund gör att jag alltid har en 
fot kvar i den klassiska världen. Vi arrangerar 
utställningar med nutida konstnärer men en 
stor del av vår verksamhet består fortfarande 
i förmedlingskonst från 1800 och 1900talet. 
Det rör sig om alltifrån Zorn och Bruno Lilje
fors till modernister som G.A.N, Schiöler och 
Hjertén, säger Johan.

Det finns något befriande i att blanda gammalt och 
nytt i hemmet, menar Johan. Han uppskattar 
kontrasterna som uppstår i en vacker fanerad 
byrå från 1700talet intill en modern och 

färgstark målning.
 – Eller varför inte tvärtom, att placera en 
klassisk sekelskiftesmålning med stor skuren 
och förgylld ram intill modern matsalsinred
ning. Genom att jobba med kontraster får man 
ett levande hem och kommer ifrån stereo typ
erna. Vi träffar många som uppskattar dessa 
oväntade kombinationer och den bredd vi har 
på galleriet, säger han vidare.

På Affordable Art Fair är det nutida konst som gäller, 
så den klassiska konsten får stanna hemma den 
här gången. Men Galleri Melefors kommer 
ändå bjuda på bredd och oväntade kombina
tioner i de konstnärer de visar upp under 
mässan i Stockholm.
 – På mässan lyfter vi fram ett flertal olika 
konstnärer, som var och en representerar en 
egen stil och uttryck – från Helena Trovajs 
fängslande akvareller av stadsmiljöer till

Robert Hilmerssons färgstarka och lekfulla 
verk. 
 
Under Affordable Art Fair hittar du följande 
konstnärer i Galleri Melefors monter: Emilia 
Linderholm, Frida Fjellman, Helena Trovaj, 
Helle Bang, Micke Johansson, Robert Hilmers
son, Pierre Rådsten och Tomas Lacke. De 
flesta konstnärerna kommer även att finnas  
på plats under mässan. Läs mer om galleriet 
och konstnärerna på melefors.com

Bucket List finns på plats vid Galleri Melefors 
monter E10 den 10 oktober, kl. 12:00-21:30. 

Vill du gå på Affordable Art Fair som gäst  
till Bucket List och Galleri Melefors?  

OSA till aaf@melefors.com, de 100 första 
som anmäler sig får fribiljetter till mässan!
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Upptäck trendiga Andorra på skidor

Efter många år som oupptäckt skidpärla har världens ögon nu riktats 
mot Andorra. 2500 meter ovanför havet tronar det här lilla landet i 

bergskedjan Pyrenéerna, precis mellan Frankrike och Spanien. 

För den som ställer höga krav på sin skidresa har Andorra blivit ett självklart 
val, inte bara tack vare de härliga skidbackarna. Landet ligger längre 
söderut än Alperna och har 300 soldagar per år, och den höga höjden 
gör det ovanligt snösäkert.
 – Vi befinner oss på medelhavsnivå, 18 mil från Barcelona och 100 
mil söder om Alperna. Här kan du åka skidor i decemberjanuari utan 
att förfrysa dig. Det gäller att inte glömma solkrämen hemma bara, 
säger Ulf Östmark på Quality Travel.

I och med den omväxlande karaktären och över 300 km pist utan jobbiga lift
köer, kan både nybörjaren och elitskidåkaren hitta områden att förälska 
sig i. Kasta dig ut i freerideområden eller mjukstarta i de enklaste av 
backar. Snön i backarna blir torrare än i svenska fjällen och alperna, 
vilket gör att den inte är lika känslig för solens heta strålar. Researran
gören Quality Travel är Andorras representant i Sverige sedan tio år 
tillbaka och experter på området.
 – Så sent som för tio år sedan var platsen helt okänd och folk visste 
knappt att det fanns snö där. Man kan alltså säga att vi började med  

ett blankt ark. Idag är det bland de hetaste skidresemålen som finns 
och i våras avgjordes hela den alpina världscupen här, säger Ulf.
 Utöver vädret är Andorra ett taxfreeland med ett brett utbud av 
barer, shopping, aktiviteter och nöjen. Maten håller hög kvalitet utan 
att kosta därefter.
 – När magen kurrar kan du avnjuta en gourmetlunch i backen till 
priset av dagens rätt i Sverige. Och för den som behöver en vilodag 
finns Europas största termalbad i Andorras huvudstad, den högst 
belägna huvudstaden i Europa. Många av de hotell vi samarbetar med 
har även spaavdelningar med bastu och turkiskt bad.

Andorra-experterna Quality Travel producerar och paketerar skid-
resor från i princip hela Sverige till Andorra. De har all kunskap som behövs för 
att skräddarsy drömresan till sina kunder. Dessutom kan de erbjuda special-
priser och rabatter på t ex liftkort, transfer och skiduthyrning. Läs mer om 
Andorras olika områden och boka dina drömmars vinterresa på qtravel.se  

Höstig staycation 
     med klass 

På Värmdö strax utanför Stockholm hittar du 
drömmiga Siggesta Gård, med vacker trädgård 

och naturnära omgivning. Ett par gummistövlar 
och sköna kläder är allt du behöver då du firar 

hösten där den är som vackrast. 

Siggesta Gård kombinerar det personliga och anrika med nyrenoverade 
rum och mat i toppklass. De har som ambition att servera så mycket 
råvaror som möjligt från den egna köksträdgården och får dig att glöm
ma allt vad vardag heter. 
 – Den gamla smedjan är vårt mest exklusiva boende, beläget strax 
nedanför Herrgåden. Det är ett timmerhus som vi har topprenoverat, 
självklart med varsam hand för att bevara vackra originaldetaljer. Här 
finns höga industriglaspartier och en bevarad tegelvägg med murad 
spis, säger VD Susanne Blomberg.

Plocka med dig äpplen och päron från köksträdgården efter att du avnjutit 
den generösa brunchen, ta på dig en tjocktröja och ge dig ut i skogen på 
promenad eller svampplock. När du återvänder till Siggesta Gård kan 
du hälsa på alpackorna, njuta framför en brasa eller i den vedeldade 
bastun, glida ner i badtunnan och samtala med ditt sällskap.
 – Det händer inte så mycket här och vi har märkt att det är precis 
vad våra gäster längtar efter. Men vi har även utomhusaktiviteter för 
den som vill varva lugnet med att vara aktiv.

Läs mer på siggestagard.se

        

Release 25/9 
at STRÖMS MAN & WOMAN

Limited collection by
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Spa vid havet 
Idylliskt beläget på västkusten, är Stenungsbaden 
Yacht Clubs prisbelönta spa den havsnära avkoppling 
du behöver för att tanka ny energi – men också 
utmana kroppen med hårda träningspass i gymmiljö 
eller hinderbana.

Stenungsbaden har för tredje året  i rad blivit utsedda till bästa spa av inter
nationella World Luxury Spa Awards, nu senast i kategorin bästa dag
spa. Den smakfulla inredningen och det fantastiska läget med Hake
fjorden precis utanför fönstret, ger en extra dimension till vistelsen. 
 – Det känns fantastiskt roligt att få en bekräftelse på det hårda 
arbete vi lägger ner för att ge våra gäster en bra upplevelse, säger Karin 
Åkerman, marketing manager på Stenungsbaden.

Spahotellet har varma källor, jacuzzi, wellnesspool och ett helt bastu land
skap. Starta dagen med frukost och träning och komplettera med en 
sparitual, njut av Afternoon Tea eller avsluta dagen med Late Chill Spa.
 – Frukost & Spa är ett populärt paket, många uppskattar att starta 
dagen med frukostbuffé och sedan njuta av en rogivande sparitual med 
produkter från Kerstin Florian. Vi vill sprida glädje och avkoppling till 
våra gäster och inspirera till en aktiv livsstil, säger Karin.

Stenungsbaden Yacht Club har även erhållit Tripadvisors certificate of 
excellence. Läs mer och boka dagspa på stenungsbaden.se
        

På Hotell Havsbaden utanför Stockholm kan du landa för en konferens med dina kollegor 
eller några dagars avkoppling med en god vän. Grisslehamns kronjuvel får dig att 
känna dig som hemma, oavsett varifrån du kommer.
 – Vi satsar stort på mysig inredning och färska blommor. Här får du som besöka
re alltid ett leende från personalen, säger hotellets nyligen tillträdda marknadschef 
AntonAlexander Lukeniuk.
 
Spaanläggningen är unik i sitt slag. Här finns varma utomhuspooler som är på året om, 
inomhuspooler, jacuzzi, kallbad, fotbad, Saunaworld med fyra olika sorters bastu och 
den egna skapelsen VELVET.

Förälska dig i pittoreska GRISSLEHAMN
• Hotellet byggdes första gången 
1903. Sommaren 2018, efter två 
års totalrenovering, öppnade 
man i helt ny skepnad.
• Här finns 122 rum, en gigantisk 
spaanläggning, nio konferens-
rum och två restauranger.
• Läs mer och boka din  
vistelse på hotellhavsbaden.se

 – VELVET är en två timmar lång upplevelse som tar 
dig jorden runt i form av en mängd olika behandlingar 
och ritualer, berättar AntonAlexander.
 
Bara 30 meter från Hotell Havsbaden slår vågorna mot 
klipporna med en magisk utsikt. 
 – Vi kan ta emot såväl små som stora sällskap och 
har generöst tilltagna ytor för konferenser. Det vanliga 
är att gästerna kommer på morgonen, har konferens 
hela dagen och avslutar med spa och middag.
        

Så snart du rundat kröken ner mot den lilla skånska kustbyn Arild slås du av en känsla av 
harmoni. Det vilar något alldeles rofyllt över det vackra lilla fiskeläget. Här, vid foten 
av Kullaberg, med en fantastisk utsikt över Skälderviken ligger det lilla familjeägda 
hotellet Rusthållargården. En bättre plats för välbefinnande och återhämtning är svår 
att hitta.
 Tidigare i år slog Rusthållargården upp dörrarna till en spalounge. Rusthållar
gården har drivits av samma familj i fem generationer och de nuvarande ägarna 
Eva och Bianca är måna om att behålla den familjära känslan. Lika måna är de om 
att bevara det naturnära och känslan av samhörighet med den plats de befinner sig 
på. På samma sätt som restaurangen tar fasta på närproducerade råvaror, erbjuder 
spaloungen en spaupplevelse väl förankrad i vad just Arild har att erbjuda. Besökare 

kan, om de vill, börja med en avslappnande promenad 
ner till Skälderviken för att där insupa havsluften och 
höra vågornas brus. I viken hämtas samtidigt egen tång 
som tas med tillbaka för att användas till ett skönt fot
bad i loungen. I loungen finns även avslappnings bäddar, 
sittgrupper och möjligheten att njuta av en drink och 
vill man, kan man besöka sinnenas rum, en plats för 
gemensam yoga eller egen stilla meditation. I denna 
vackra, rofyllda miljö finns alla förutsättningar för att 
hitta närvaron i det avskalade och det naturliga, något 
som är spaloungens tydliga signum. 

Läs mer på rusthallargarden.se

Avskalat och naturligt i

Rusthållargården med fantastisk 
utsikt över Skälderviken.

Arild
NATURSKÖN OAS FÖR TOTAL AVKOPPLING

Endast 20 minuter söder om Göteborg bjuder Säröhus hotell, konferens & spa på andlöst vacker natur och en 
sällsynt möjlighet att koppla bort omvärlden. Boka en vistelse och njut av en spaupplevelse när den är som bäst.

Den vackra sekelskiftesbyggnaden signalerar tidlöshet, samtidigt som de pro
dukter och faciliteter som erbjuds är av högsta moderna kvalitet. Här 
finns gedigna skinnmöbler och kristallkronor, utomhuspool, bastu med 
infrarött ljus, torrbastu och isfontän – för att nämna några exempel. 
 – Här finns spännande arkitektur, vackra omgivningar att prome
nera i vid naturreservatet och en möjlighet att gå ner i varv på riktigt, 
säger Viktoria Dahl på Säröhus.

I den lyxiga miljön inspireras besökaren till egenbehandlingar. När det  
passar dig kan du unna dig exempelvis en återfuktande ansiktsmask 
eller ett lugnande fotbad – samtidigt som du njuter av ett intressant 

samtal eller en god bok. 
 – Runtom på anläggningen finns hudvårdsprodukter av högsta 
kvalitet från svenska märken som Maria Åkerberg, säger Viktoria.  
        

Säröhus är en anrik badort sedan 1839, och privatägda sedan 1976. De 
erbjuder såväl spapaket som konferenser. Alla golfpaketsgäster får spela 
golf kostnadsfritt på Särö Golfklubb. Det är förmånligt att stanna längre 
– så fort du bokar boendepaket mer än en natt drar Säröhus av en del av 
kostnaden per person och natt. Läs mer på sarohus.se   
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Drömmiga spahotell 
När höstrusket drar in drömmer vi om härliga 
och avkopplande stunder på spa runtom i Europa. 
För vad kan vara mer ljuvligt än att släppa alla 
vardagsbestyr och bli ompysslad i några dagar? 
Här är några av våra favoriter just nu.

Budapest: Danubius Health Spa Resort Margitsziget 
I Donau i centrala Budapest finns Danubius Health Spa Resort 
Margitsziget – en tyst oas mitt i storstaden. Brett spektra av prisvärda 
behandlingar, naturliga källor och fin natur. danubiushotels.com

Sardinien: Arbatax Park Resort Dune
Lyxigt hotell med spakänsla och läge nära populära Porto Frailis
stranden och Torre di San Gemiliano. Tillhörande spa där du kan 
boka in dig på behandlingar. Ät gott, bada i poolen och förälska dig i 
överjordiskt vackra Sardinien. dunearbatax.com

Irland: Ashford Castle
Ett slott som löpande besöks av kändisar och kungligheter, beläget 
nära sjön Lough Corrib och omgivet av skog. Hör till Irlands lyxigaste 
och här finns t ex turkiskt bad, ångbastu och behandligar som Journey 
of Relaxations och Voya Poulticemassage. ashfordcastle.com

Paris: Le Royal Monceau
Vill du skämma bort dig riktigt ordentligt så ger Le Royal Monceau 
i Paris dig allt du behöver, med sitt skräddarsydda spa, en Michelin
restaurang och otroligt flärdfull stämning. leroyalmonceau.com
        

Magiska Dömle Herrgård
Dömle Herrgård, med anor från 1400-talet, bjuder på vackra naturvyer och en känsla av att vara helt 
omhändertagen. Omsluten av de värmländska skogarna kan du gå ner i varv och njuta av sköna spabehandlingar. 

I år kan du välja att fira jul eller nyår på herrgården. Tillåt dig själv att  
slippa all den stress som kommer med högtiderna, och fokusera på att um
gås med dina nära och kära. Vad sägs om 6rätters och brakfest på nyår? 

Herrgården är trolskt belägen precis vid en sjö, och omgiven av Värmlands 
sagolika berg och dalar – precis den typ av miljö du längtar efter i jule
tid, med andra ord. VD Georg Möller berättar:
 – Jag kan inte tänka mig en skönare plats att fira högtiderna på.  
Vi kommer att stå för ett traditionellt julfirande med bland annat lekar 

och underhållning, spa och klassisk julotta, säger han.

Självklart bjuds det också på ett antal oförglömliga måltider under jul
helgen, som kalkonmiddag och klassiskt julbord. Upptäck ägorna med 
egen kyrka, skidbackar, friluftsliv, vinkällare och den Carl Larsson 
inspirerade matsalen.
 – Vi kommer även att ordna en vak du kan kliva ner i direkt från 
bastun och vårt spa håller öppet över jul och nyår med härliga behand
lingar, säger Georg.

Läs mer och boka ett minne för livet på domle.se 

– Jag kan inte tänka 
mig en skönare plats 
att fira högtiderna på.

”Jag vill få fler att göra medvetna val”
Även om medvetenheten hos 
konsumenter ökat på samtliga 

områden de senaste åren, så har vi 
en lång väg kvar att gå. Det menar 

Daniela Montalbano, kvinnan 
bakom smyckesmärket Vita by 
Daniela, som vill lära fler om 

vikten av etiska material.

I sin verkstad  strax utanför Stockholm tillverkar 
Daniela unika och helt handgjorda smyck
en i främst silver och guld för den medvetna 
konsumenten. Det blir mycket specialdesignade 
vigsel och förlovningsringar men också annat. 
Hon använder sig enbart av etiskt utvunna 
stenar för att bidra till en bättre framtid.
 – Den här branschen, som jag trivs så bra i, 
har ett mörkt förflutet där man inte varit sär
skilt mån om arbetarnas villkor. Därför är det 
viktigt för mig att göra det jag kan och jag vill 
inspirera fler till att välja medvetet, säger hon.

Vita by Daniela:

Daniela Montalbano använder sig enbart av etiskt 
utvunna stenar för att bidra till en bättre framtid.

Genom att välja etiska stenar och material kan du 
vara säker på att alla personer i arbetskedjan 
har en säker och rättvis arbetsmiljö och att 
inget barnarbete förekommit. Du kan alltså 
bära ditt smycke med gott samvete.
 – Jag tror att många inte känner till hur 
pass stor skillnad man gör i människors liv 
genom att lägga lite extra på materialen. I 
framtiden hoppas jag att det ska bli helt själv
klart, säger Daniela.

Se fler av Danielas skapelser på vitabydaniela.com
Instagram: vitabydaniela

Njut av 
vårt spa 

Behandlingar, 
bastu och pooler 

inne och ute

Den finns kanske redan där inom dig. Längtan efter lugn och avkoppling. Lusten att hitta 
livsinspiration och viljan att ge dig och din familj tid att njuta tillsammans i en absolut unik miljö.  
Vi vill visa dig vårt Dalarna.Vi vill ge dig lite av vår underbara natur och våra fantastiska vyer.  
Vi vill också ge dig en härlig vistelse där du och din familj själva väljer vad ni fyller er tid med.  
Hos oss är det nära mellan vår avkopplande spa- och badavdelning, den vackra naturen,  
underhållande lek och spel och spännande mat i vår restaurang där utsikten över Siljan får dig  
att tappa andan. Välkommen! 

SE ALLA VÅRA PAKET OCH ERBJUDANDEN PÅ DALECARLIA.SE 
tel 0247-891 00 • dalecarlia.se

DALECARLIA HOTEL & SPA – TÄLLBERG

Längtan till Dalarna
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Tänk dig att flytta in i ett hem som ingen bott i tidigare. Ett hem där du själv 
fått vara med och påverka material och färger, ett hem som erbjuder dig den 

senaste tekniken och en svårslagen känsla av fräschör. Nya Boendet brinner för 
nyproduktion och hjälper dig att hitta ditt nya hem – oavsett boendeform.

DIN NYPRODUCERADE 
DRÖMBOSTAD

Nya Boendet hjälper dig att hitta

Nya Boendet är en stor marknadsplats  för nyproduktion – hyresrätter, 
bostads rätter, äganderätter och Brf 2.0 – som startat i Stockholm och 
Uppsala och som just nu expanderar. Innan årets slut kommer deras 
tjänst att vara rikstäckande, säger Monika Pirslin som tillsammans 
med Edison Donnius skapat Nya Boendet.
 – Det saknades en egen marknadsplats som visar 
utbudet och ger hjälp, rådgivning och inspiration 
till den som drömmer om att flytta. Därför be
stämde vi oss för att starta en och gensvaret har 
varit väldigt positivt! Vi vill vara den självklara 
platsen för all nyproduktion.

I andra kanaler är nyproduktion ofta nedprioriterad 
och kan vara svår att hitta. Det skiljer sig ju lite från 
begagnade bostäder, då man ibland vill komma in tidigt  
i processen för att bl a göra inredningsval och forma det som man  
själv önskar.
  – Det är skönt för kunden att kunna ställa alla sina frågor till oss, 
som är opartiska och som verkligen brinner för det här. Vi vill visa att 
det inte är så svårt som man kan tro. Många tror att man måste vänta 
i två år på att få flytta in men det finns hur många bostäder som helst 
som är inflyttningsklara. Vi har ett förval på en status som säger ”till
träde inom 6 månader” som man kan filtrera hos oss vilket lättare visar 
dessa bostäder till dem som har mer bråttom, säger Monika. 

Ofta existerar inte den nyproducerade bostaden ännu, annat som en dröm 
om något som snart blir klart. Du kan inte vandra runt och kika ut 
genom fönster, som på en vanlig bostadsvisning. Via ny teknik kan du 
numera nästan få uppleva den känslan ändå. Nya Boendet erbjuder, i 

samarbete med bostadsutvecklarna, möjligheten att vandra 
runt i bostaden med hjälp av VR och AR.

 – Att gå på virtuella visningar ger så mycket mer 
inspiration och tydlighet än att titta på en ritning. 
Plötsligt kan du se din nya bostad framför dig 
och visualisera hur du vill ha det. Vi vill förenkla 
processen för våra kunder så att det känns rätt 

i magen att flytta till ett hem som ännu inte är 
färdig byggt. 

Men det här är också en estetiskt tilltalande och lättnavigerad 
livsstilssajt, med opartiska köpguider och en inspirerande blogg.
 – I bloggen skriver vi om trender, branschen, erbjudanden och annat 
som rör boende. 

tips! På nyaboendet.se dyker nya bostadsprojekt upp varje vecka. 
Genom den smidiga Bostadsagenten kan du bevaka ditt område och få 
notis direkt i appen när nya bostäder läggs upp där.
  

”Att gå på virtuella 
visningar ger så mycket mer 
inspiration och tydlighet än 

att titta på en ritning.”

Möjligheten att 
vandra runt i 

bostaden med hjälp 
av VR och AR. 

Redan 1974 gick den första safarin i Jambo Tours regi, och vi vågar påstå att vi är experter på området. 
Jambo Safari betyder kvalitet i varje detalj. 

Expedition Botswana är ett exklusivt safariäventyr i Botswanas orörda vildmark. Med flyg och jeep går 
resan från Victoriafallen i Zimbabwe till Chobe och Savute i Botswana, områden kända för stora elefant-
hjordar och hög djurtäthet. I Moremireservatet finns stor chans att få se de ovanliga vildhundarna och 
expeditionen avslutas i det mäktiga inlandsdeltat i Okavango. Kunniga safariguider leder expeditionen. 
Under resan görs en del vandringar och vildmarken är ständigt närvarande. Det här är ”camping deluxe”, 
med riktiga sängar, privat dusch/wc, utsökta måltider och oklanderlig service – mitt i naturen! 
13 resdagar. Max 6 pers. Engelsktalande guider. Avresor varje/varannan vecka.

% 020-52 22 22   
www.jambotours.se

SAFARI
Safari på riktigt

SAFARI AV BÄSTA MÄRKE         KUNNIGA NATURGUIDER         TÄLT AV HÖGSTA KLASS

Från  64.900 kr

EXPEDITION EXPEDITION 

CAMPING DELUXE

DI_Bucket list_mars 2017.indd   1 2017-03-14   12:45:14
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På Duvnäsudden ligger det här moderna 
och samtidigt klassiska huset, som 
nu äntligen är ute på bostadsmark
naden, förmedlat av Wrede Fastig
hetsmäkleri. På sydvästvänd tomt 
kan du bygga ditt framtida liv i den
na bostad. Ursprungligen uppfördes 
fastigheten 1967 men den har nyli
gen genomgått en mycket påkostad 
totalrenovering, efter ritningar från 
arkitekten Johannes Norlander. 
 – Detta är en riktig pärla! Ett 
modernt hus i tipp toppskick på 
sjötomt med brygga, pool och per
fekt solläge. Intresset är stort och 
budgivningen är redan igång, säger 
mäklare Harald Ericson.

Den avskilda och rymliga tomten ger 
generöst med solsken från morgon 
till kväll. Här finns både pool och 
brygga med soldäck och plats för fle
ra båtar. Dessutom finns ett sjöviste 
med pentry.
 Läs mer om den här och andra 
dröm bostäder på wrede.se

Välkommen till Duvnäsudden
Längtar du efter ett exceptionellt och smakfullt hem, beläget på 
sjötomt med båtplats? Kanske kan drömbostaden nu bli din.

”Detta är en riktig pärla! Ett modernt hus 
i tipp topp-skick på sjötomt med brygga, 

pool och perfekt solläge. Intresset är stort och 
budgivningen är redan igång.”

Adress Duvnäs udde 27
Område Saltsjö-Duvnäs
Boarea 214 kvm / Biarea 115 kvm
Rum 9 rok
Pris 32 000 000 kr / bud
Tomtarea 1 360 kvm  

Mer om bostaden 

Följ med på en underbar och oförglömlig kryssning  
genom Panamakanalen. Ombord på det exklusiva fartyget  
MS Eurodam färdas du från Florida genom den fantastiska  
Panamakanalen. Det världsberömda byggnadsverket 
förbinder Atlanten med Stilla havet, och fartyget kryssar  
sakta genom kanalen fram till soliga Kalifornien.  
Go Cruisings svensktalande färdledare är med på resan!

Panamakanalen 

51 295:- per person i delad insideshytt  
54 295:- per person i delad fönsterhytt  
63 295:- per person i delad balkonghytt 

• Flyg T/R: Arlanda-München-Miami  
samt San Diego-Frankfurt-Arlanda

• Färdledare, svensktalande
• Transfer enligt program
• 2 nätter 4-stjärnigt hotell inkl. frukost
• 14 dagars kryssning i vald hyttkategori på MS Eurodam, 

inkl. helpension
• City-sightseeing i San Diego

18 dagar / 14 februari - 2 mars 2020

Pris

I resan ingår

gocruising.se                                    Fly & Cruise                               gocruising.se

Boka vårens  

kryssning NU!

Boka idag på tel 0770-220 200 eller mejla info@gocruising.se

Upplev

De flesta som reser till 
Borg vattnet är beredda på 
att bli skrämda av de döda 
som fortfarande sägs föra 
liv i den världsberömda 
Spökprästgården. Många 
överraskas av att byn också 
bjuder på natursköna vyer 
och uppiggande friluftsliv.

Som besökare möts man av magnifika fjällandskap, höga berg och djupa dalar 
där man dagtid kan vandra, cykla, fiska och avnjuta magiska solnedgång
ar. Nattetid vaknar spöken till liv, sägs det.

Spökprästgården i Borgvattnet är Sveriges mest kända hemsökta hus. Märkliga 
saker hände redan under 1920talet, men kyrkan ville inte befatta sig med 
spökerier. Det var först 20 år senare, då prästen Erik Lindgren valde att 
berätta om de oförklarliga saker han upplevt, som huset blev världskänt.
 – Erik hörde ljud från övervåningen, som om tunga föremål släpades 
över golvet. Detta trots att hans möbler inte hade anlänt ännu och över
våningen var tom. Han tvingades vid ett tillfälle att kliva ur gungstolen 

då den lutade så mycket framåt, som om någon puttade den, säger Tony 
Martinsson från LaxTon Ghost Sweden som driver gården sedan 2018.
 
Berättelserna är många. Skuggor, tassande fotsteg, lampor som tänds och 
släcks. En gråklädd dam som uppenbarat sig och en gäst säger sig ha blivit 
släpad uppför trappan av en osynlig kraft!
 – Gästerna älskar upplevelsen! Hemsökta hus och storslagen natur gör 
Borgvattnet till ett minne för livet, säger Tony. 

Upplev Borgvattnet och Sveriges mest kända hemsökta hus! Läs mer och 
boka övernattning på borgvattnet.eu

Spöklikt och 
förtrollande  
i Borgvattnet

Hemsökta hus och storslagen 
natur gör Borgvattnet till ett 

minne för livet.
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Alkohol kan  
skada din hälsa.

LIMITERAD  PREMIER CRU   

C H A M PAG N E 
 i lyxförpackning.

STOR
LAGRINGSPOTENTIAL!

ALICE BARDOT PREMIER CRU | ARTNR. 77792 | ALK. 12,5% | 750 ML | 329 KR | ICONICWINES.SE

”Vi är din 
ekonomiavdelning”
Redovisningskonsulterna är en auktoriserad och digitaliserad redovisningsbyrå 
som skräddarsyr redovisningen för ditt företag. Självklart ingår alltid 
regelbunden personlig feedback kring just ditt företags ekonomi.
       – Vi tar rollen som er ekonomiavdelning, säger företagets grundare 
Margaretha Wallin. Redovisningskonsulterna, belägna på Östermalm 
i Stockholm, drivs av Margaretha Wallin och Fredrik Wallin och riktar 
in sig på ökad tillväxt. Genom att varje företag har en särskild kundan
svarig kan de alltid erbjuda personlig feedback med särskilt fokus på 
att hjälpa varje företag att förstå hur de ska tolka sina siffror och vad de 
innebär för just deras verksamhet. Lönsamhet är trots allt nyckeln till 
ett företags överlevnad.
 – Vi skriver rapporter till varje företag där vi förklarar deras resul
tat, vad intäkterna innebär för lönsamheten och hur den dagliga drift
en behöver justeras. Det tycker vi är helt självklart. Om det går dåligt 
för ett företag talar vi om det och att de måste fokusera mer på att öka 
sina intäkter till exempel säger Margaretha Wallin. 
 
Redovisningskonsulterna är måna om att alltid leverera sina tjänster tillsam
mans med detaljerad återkoppling grundad i lång erfarenhet och stän
digt aktuell kunskap om gällande regelverk för alla typer av företag. 
 
Fredrik Wallin vill kunna ta sig an fler uppdrag men utan att förlora 
den person liga känslan. 
 – Idag arbetar fem och en halv konsulter i byrån och planen är att 
inom en fem års period ha vuxit till att omfatta tio konsulter. Det tror vi 
är en bra storlek.                                                                     Läs mer på RKO.se

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

30-70% på allt i butiken!
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 kyl
hus. Även omarbetning

ar, mått beställningar, 
ändringar och repara

tioner i egen ateljé.

Nu längtar vi efter naturliga och ofarliga behandlingar utan biverkningar, som 
Carboxy Therapy. Behandlingen går ut på att man injicerar medicinsk 
koldioxid för att behandla celluliter, bristningar eller fettdepåer.  
Cecilia Snell på Skin & Body Treatment i Stockholm  
berättar mer: 
 – Behandlingen fungerar också mot håravfall.  
Med hjälp av koldioxid syresätter vi och får igång  
blodcirkulationen i hårsäcken, säger Cecilia Snell. 
 

Carboxy Therapy 
– en naturlig behandling

Läs mer och boka din behandling på 
Instagram: @skin.and.body.stockholm 
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Martina tror att det var metoorörelsen som vände trenden. Man vill 
utstråla att man är stark och stolt över sig själv när man pratar om 
kvinnors rättigheter, menar hon.
 – Jag tror att många kvinnor fick kraft av den rörelsen och därför 
numera gärna vill fräscha till sig men inte förändra sig helt. Omsätt
ningen på fillers har i många år ökat för varje år. Förra året tippade 
kurvan nedåt med 1 procent för första gången och det är stort, säger 
Martina.

New Medic Era, som utvecklar och säljer skönhetsprodukter runtom i världen, 
har länge varit inne på det mer naturliga spåret. De har till exempel tagit 
fram en apparat som för in det kroppsegna ämnet hyaluron syra i huden 
med ström, istället för injektioner.
 – Den här behandlingen ger ett mycket mer naturligt intryck än fillers 
och botox. Dessutom är många rädda för nålar, vilket vi slipper nu.
 SkinPlan är en annan av företagets unika produkter – en hudvårds
serie som börjar med hudanalys på salong eller via webben. På en 
minut får du veta det vetenskapliga tillståndet på din hud. Det som gör 
serien världsunik är att man sedan följer upp med ytterligare en analys, 
tre veckor efter påbörjad behandling.
 – Då får man bekräftat att man valt rätt produkter och att ens hud
tillstånd blivit bättre. Kvaliteten på cremerna är så pass hög att vi blev 

”Skönhetstrenden går mot att  
acceptera sitt utseende”

Martina Richter: 

tillfrågade av Löwengrip Care & Color att ta fram deras första dag
creme som skulle passa alla hudtyper, säger Martina.

Ytterligare ett exempel på hur New Medic Era arbetar nyskapande med 
hudvård, är det patenterade solskydssystem som finns på alla deras 
solcremer. Under flaskans lock finns en UVsensor som på en sekund 
mäter solens styrka, och visar hur länge du kan sola säkert utan att 
bränna eller skada huden.
 – Vi försöker lyssna på konsumenterna och vad de vill ha. Hittills 
har det gjort att vi gått rätt väg hela tiden och tillgodosett behov som 
verkligen funnits på marknaden.

New Medic Era har ökat sin omsättning med 20-40% årligen sedan 2010, 
och har nominerats till Årets Superföretag av Bisnode och Veckans Affärer 
tre år i rad.
2014 startade de ännu ett företag inom estetik, RVL VSoftLift som 
tillverkar tunna trådar av polydioxanone, PDO. Dessa placeras i huden 
av läkare eller sjuksköterska för konstant kollagenstimulering och ett 
naturligt lyft. VD är nyrekryterade Ylva Santesson och Anders Milton är 
styrelseordförande.
Läs mer på vsoftlift.com, infuzionsystem.com, skinplan.com

– Det är helt ute med hårförlängning, långa plastnaglar och falska ögonfransar. 
Istället har vi börjat acceptera hur vi ser ut och vill bara fräscha till oss. Det säger 

Martina Richter, VD för familjeföretaget New Medic Era. 

– en tidlös vinterklassiker

Istället för att resa långt går trenden nu 
alltmer mot att vi firar semester hemma i 

Sverige – svemester, som det kallas. 

Få ställen är bättre ämnade för en vinterresa än Åre, där du välkomnas av 
vackra fjällvyer, prisbelönta restauranger och magnifika skidbackar. 
Låt den friska luften fräscha upp dina sinnen och avsluta dagen på spa 
efter härliga timmar i längdspåren eller skidbackarna.

Oavsett om du föredrar det avskilda lugnet i ett eget hus, eller lyxen i ett 
boende med hotellkänsla, erbjuder Åre ett stort antal olika valmöjlig
heter. Helena Stucki, på Mitt i Åre, berättar mer:
 – Det finns små bostäder med plats för två, 16bäddars Skilodge 
och allt däremellan. Många av våra boenden har skiin skiout samt 

bastu och balkong. Till barnfamiljen rekommenderar vi Årebjörnen, 
med barnvänliga backar, Valles värld och familjeafterski. För familjen 
med större barn brukar centrala Åre tillgodose alla behov, med liftar, 
shopping, nöjen och restauranger, säger Helena. 

På mittiare.se är olika boendeformer sorterade efter kategori så att du kan 
hitta rätt, exempelvis finns Top Homes för dig som vill unna dig lite 
extra på semestern. Personalen månar om att du ska känna dig trygg 
med din bokning, och finns på plats året om. Åre är en plats du gärna 
återvänder till, år efter år. Låt det bli en tradition!

Åre 
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Klassisk kashmir i otippad form
Att vakna på morgonen och sticka fötterna i ett 
par tofflor gjorda av kashmir. Eller slinka in i en 
jogging dress av kashmir och vira en lika silkes-
mjuk morgon rock runt kroppen. Carlu de Monaco 
skapar alla sina plagg i kashmir, både de klassiska 
och de lite mer oväntade. 
Kashmirplaggen produceras  och fraktas från Inre Mongoliet direkt till 
Monaco. Där, mittemellan Frankrike och Italien, med över trehundra 
soldagar om året och omgivet av storslagen natur, har Carlu de Monaco 
sitt säte. 
 – I Monaco finns så mycket mer än casinos och banker. Där finns 
universitet, närhet till modeskapare i både Frankrike och Italien, 
oslagbar natur och ett väldigt bra klimat med miljöer som gör det till 
en glädje att bygga ett varumärke, säger Carlu de Monacos svenska 
grundare Karl Robertson. 
 
Karl Robertson har en lång bakgrund i textilbranschen. Fast från början 
pluggade han IT i Lund. ITkunskaperna var redan från början till stor 
hjälp i att utveckla ett företag som kunde säljas i flera kanaler samti
digt och på en internationell marknad. Carlu de Monacos högkvalitati
va kashmirprodukter säljs både till butik och till slutkonsument. Rakt 
av underbara produkter och i Stockholm och Göteborg finns de att 
köpa på NK bland annat.                                 Läs mer på carludemonaco.com 
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KONSTEN ATT RESA – I FANTASIN

Längtar du ihjäl dig till alla de där härliga Bucket List-
kompatibla vyerna du vill fotografera i världen och spahotellen 
vid vars poolkant du vill läsa en bra bok? Sofia Zetterqvist, som 
driver bloggen Fantasiresor, ger sina bästa tips när det kommer 
till att resa – i fantasin.
– En fantasiresa är oberoende av tid, rum och budget vilket gör den möjlig att 
för vem som helst kliva ombord på. Genom min reseblogg vill jag inte 
bara tipsa om resmål, jag vill också låta mina läsare få drömma sig ut i 
världen ett tag. Jag älskar själv att fantasiresa, nästan lika mycket som 

jag älskar att faktiskt genomföra själva resan. Dessutom är ju fantasi
resor väldigt klimatsmarta, säger Sofia.
 Hon bär på en ständigt pågående fantasiresa till Italien, som Dolo
miternas bergskedja uppe i norr – en blandning mellan Klippiga bergen 
och månen. Annars drömmer hon sig upp på en bergstopp, allra helst i 
Nepal med tillhörande stopp i det lilla kungariket Mustang, säger hon.
 – Men eftersom jag är ett fan av kontraster så fantasireser jag även 
till någon superbusy världsmetropol som New York. 
 Sofia försöker göra verklighet av åtminstone några av fantasiresor
na. Hittills t ex Svalbard, fjällvandring i Sverige och att åka tåg längs 
med Sidenvägen. 

Hitta din nästa dagdröm på fantasiresor.se  och Instagram: @fantasiresor

Manon les Suites
Det vackra femstjärniga 
hotellet Manon les Suites  
i hjärtat av Köpenhamn.  
En plats du sällan glömmer. 
En vistelse här  är som en dröm. En blandning av bohemisk lyx, hisnande 
design och en atmosfär av festlig lyx som bara köpenhamnarna kan 
åstadkomma. Blanda den med genomtänkt hållbarhet, superb mat och 
grymt goda drinkar och du har ett koncept som går hem. 

Denna pärla tar Guldsmedens hotellkedja till en ny nivå. Den avslappnade 
känslan och hållbara men hippa livsstilen i en frodig miljö gör hotellet 
till en perfekt bas för såväl ett par eller en grupp vänner som för familj
er som vill besöka allt det sköna Köpenhamn har att erbjuda. 
 
Härifrån når du sjöarna, Tivoli, centrum och Torvehallar nas gourmetut
bud av mat samt innerstans shopping och restauranger på bara några 
få minuter. 
 87 suiter med plats för fyra personer eller fler per rum om så önskas.

                                   guldsmedenhotels.com/manon-les-suites/
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Kvällsdopp, morgondopp, kaffedopp, solglitter, badring, ryggsim. Livet runt poolen 
är att leva mindre vardag. Där du, familj och vänner får en längre sommar, där 
vardag känns som helgdag och där du kan unna dig att leva fullt ut. Dag som kväll.

Lev livet lite mindre vardag


