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Utemöbler i förstklassig kvalitet. Gjorda för att tåla det
skandinaviska klimatet i många, många år. Vi hjälper dig
gärna med möbleringsförslag såväl inne som ute.
Varmt välkommen till Slettvoll.
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

A&Co, Klangfärgsgatan 6A, Västra Frölunda, telefon 031-7730100
Mån tidsbokning, tisdag-fredag 11.00-18.00, lördag 11.00-16.00

GÖTEBORG:

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
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vå r i n s p i r at i o n

ledare

Ta cykeln in i framtiden
det är ingen slump att fler svenskar väljer att ta cykeln till jobbet. Med ökat fokus på miljö
och klimat, är cykeln det mest hållbara transportmedlet, något som Stålhästen tagit fasta på.
– Jag tror absolut cykeln har en viktig del i framtidens transporter, säger Martin Sjögren
på Stålhästen.
Med egendesignade cyklar i 50-talsstil, som tillverkas utan mellanhänder och levereras
direkt hem till kund, erbjuder de en klimatsmart
produkt, till ett betydligt lägre pris.

EFTER REGN
KOMMER ÄNDÅ
SOLSKEN!

Läs mer och beställ din drömcykel på STALHASTEN.SE

Vårnyheter
för toffelälskare

det är en tung tid för sveriges företagare. Nu är det viktigare
än någonsin att vi backar upp varandra i respektive bransch. Själv har
jag bland annat stöttat den lokala kvarterskrogen, erbjudit min hjälp
till grannar som befinner sig i riskzonen och försökt anpassa mig så
gott det går till en ny vardag.

från tidig espresso på balkongen, till kvällens
garden party. Med designade tofflor och inneskor
från Hums slippers är du dressad för alla tillfällen,
oavsett tid på dygnet. Till våren lanseras Hums
unisexkollektion som bland annat bjuder på Hums City
dots i mörkblå mocka, Hums Candy Stripe i rosa och
Hums Khaki green loafers i canvas, för en bekväm och
sofistikerad stil. Samtliga handgjorda i Spanien. Nytt
för säsongen är också Hums art posters, uttrycksfull
pop art inspirerade av Hums färgglada värld.
Hitta dina favoriter på HUMSLIPPERS.COM

Men det är också viktigt att vi i ett så här pressat läge får slappna av
som människor och njuta av livets goda ting. Av precis den anledningen rekommenderar jag dig varmt att läsa vårens utgåva av Bucket List.
Låt dig inspireras av Martin Key som designar exklusiva skinnplagg
åt den svenska modeeliten och nu öppnar butik på Stureplan. Svenskt
hantverk när det är som bäst, som dessutom kan gå från generation
till generation.
Till dig som ansvarar för höstens konferenser bjuder den här utgåvan
på massor av inspiration. Varför inte besöka Sveriges äldsta hotell i
Ystad eller nyrenoverade Grand Hotel Saltsjöbaden?

Lita på läder i vår!

Själv fokuserar jag nu på en vår med träning och hälsa i fokus. Run
For Pride går av stapeln för 4:e året i rad den 28:e juli på Djurgården.
Det vill ni inte missa. Har även bestämt att hemester är det enda rätta
i sommar, för att stötta svensk
ekonomi. Låt oss tillsammans
blicka framåt. Det är det enda
rätta att göra i en krissituation.

Investera i din sömn
med ett tyngdtäcke
från Beckasin

FOTO: MAURO LÓPEZ

Janne Siponen

i en tid då många lider av stressrelaterade symtom och sömnbrist har tyngdtäcket mottagits med
öppna armar. På Beckasin är man först i Sverige med att kombinera den vetenskapligt dokumenterade
effekten med exklusiva och naturliga materialval, fria från kemikalier.
– Bambu är ett nytt material som kommer väldigt mycket nu, berättar Mattias Johansson, medicinsk
kroppsterapeut med gedigen erfarenhet av högkvalitativa textilier. Med bambu andas tyngdtäcket
bättre och anpassas till din kroppstemperatur. Läs mer här om ekologiska material och tyngdtäckets
positiva effekter. beckasin.SE

Skäm bort din fyrfoting!
redaktion

bara det bästa är gott nog till din fyrbenta
bästis. Med en färgglad och chic hundregnrock från
Max Bone förblir din hund torr och ren, även när
vädrets makter sviker.
– Trenden med hundkläder har kommit för att
stanna, säger Caroline Gullstedt Tracy på Houndcity.
Hon rekommenderar även schampo och balsam,
för en friskt glänsande, snygg päls. Delar av intäkterna från schampot går till hundstallet.
– Hundarna behöver ha sitt eget. Låt dom ha en
egen hylla i badrummet, säger Caroline.

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 april 2020.
Bucket List
Strong Media Group AB. Org. nummer: 559077-8535.
E-post: janne.siponen@strongmediagroup.se

javisst håller förra årets lädertrend i sig även
i vår! Följsamma skjortor, kjolar och skinnbyxor i
pastell samsas med mer traditionella jackor, hellånga
rockar och klassiska accessoarer i svart och brunt.
En stilsäker och hållbar look som går att variera
i det oändliga, gärna i kombination med vitt eller
mer kraftfull neon. Den som verkligen vill göra ett
statement väljer med fördel ett par skinnshorts, som
tillsammans med 70-talsflirten är vårsäsongens stora
modesnackis.
För mer läderinspiration och en stor portion passion, läs artikeln om modedesignern Martin Key på
sidan 24.

Du hittar regnrocken i gul, rosa & olivgrön till
kampanjpris tillsammans med hundvård för vårens
äventyr på HOUNDCITY.SE .
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#PRECISIONMOVEMENTS

Tidlös elegans från Raymond Weil

Med passion och smakfull precision har det schweiziska familjeföretaget Raymond Weil försett världen med
exklusiva ur sedan 1976. På väg in i 2020-talet står kärleken till hantverket alltjämt i fokus, tillsammans med
ett brinnande intresse för musik, som länge fungerat som både inspirationskälla och drivkraft.

BEST OF
MENSWEAR

Sand / Piké
999 kr

Aspesi / Overshirt
2 599 kr

Över fyrtio års engagemang i musikbranschens alla

genrer har utan tvekan präglat den schweiziska urmakaren, som utarbetar sina klockor efter samma
principer som kompositören tonsätter ett musikstycke. Något som också visar sig i kollektionen,
där man bland annat finner limiterade utgåvor
som David Bowie, AC DC, Jimi Hendrix och Beatles. Samtliga en hyllning till musikaliska ögonblick
som blivit legendariska.
Teknologi i framkant

Som en av de främsta tillverkarna av exklusiva
kvalitetsur bjuder Raymond Weil på ett lika brett
som varierat spektrum av modeller för damer och
herrar.
I Raymond Weils digra kollektion återfinns
både sportiga automatklockor och dressade
kvartsur, liksom sobert nedtonade varianter med
påkostade inslag som safirglas och gnistrande
diamanter. I den klassiska kollektionen Freelancer
har vissa modeller en så kallad “open heartfunktion”, där man kan se in i urverket. Den som
önskar kan även följa de olika månfaserna på

urtavlan i Maestro-kollektionen.

Raymond Weil har också ett eget inhouse urverk,
RW1212, vilket är en kvalitetsmarkör i sig.

Slår ett slag för kvalitet

Gemensamt för samtliga kollektioner är att de vänder sig till alla med känsla för avskalad elegans och
oklanderlig kvalitet. Att just kvalitet och hållbarhet
har en avgörande roll för företaget visar sig inte
minst på den generösa garantin, som är hela sju
år i Skandinavien.

“Det är ett hantverk
med oerhörd precision”
– Vi är stensäkra på kvalitén, säger Marie Olander på Nortime AB, distributör i Norden.
– Varje klocka går igenom ungefär 350 checkar
innan den godkänns. Så det är en noggrann kvalitetsprocess innan klockorna skickas från fabrik.
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Tradition och passion med anor

Det var under den industriella krisen på sjuttiotalet som urmakaren Raymond Weil lade grunden
till det som årtionden senare skulle komma att
dominera den schweiziska klockindustrin. Med
ambitionen att addera något nytt till branschen,
utforskade han Europa och resten av världen, på
jakt efter klockans innersta väsen. Resultatet lät
inte vänta på sig. Raymond Weils produkter blev
omedelbart en kraft att räkna med i lyxsegmentet
på marknaden. Idag tillhör det Genevébaserade
företaget fortsatt ett av få oberoende och familjestyrda företag inom schweizisk klockindustri.
– Det är ett hantverk med oerhörd precision.
Även om smartklockorna kommer, så kommer alltid uppskattningen till hantverket inom urmakeri
att finnas kvar, säger Marie.
– Det går aldrig ur tiden.

Fri frakt

+ 100 designer brands

Låt dig inspireras av Raymond Weil på NORTIME.SE

Handla på bestofbrands.com eller i vår butik i Sickla Köpkvarter

5 % bonus
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“Att sova är inte bara en teknisk
sak som går att mäta i en app.
Det är en helhet.”
Giselle Valle, sömnexpert

THE SLEEP
REVOLUTION

– vägen till bättre sömn
Alla funktioner i vår kropp är kopplade till sömn. Ändå
lider mer än 50% av befolkningen av sömnbrist. Så
varför är vi konstant trötta - och vad är anledningen till att den psykiska ohälsan fortsätter att öka?
Det beslöt sig sömnexperten Giselle Valle för att gå
till botten med. Med gedigen yrkeserfarenhet inom
internationell möbel-, inredning och sängindustri,
startade hon The Sleep Revolution - ett övergrip
ande koncept för bättre sömn.

Säkra din vår-look med skor från Gant

NICEWILL

[ herr ] Bekväm sneaker där
sport och trend blandas i en perfekt
mix. Ovandel i skinn, mocka och
mesh som ger en snygg kontrast till
yttersulan i gummi, 1499 kronor.

LEVILLE

Idéen till The Sleep Revolution föddes i en strävan att finna

NICEWILL

[ herr ] En premium cupsole-sneaker tillverkad
i Portugal. Innersula med memoryfoam och
hälkappa i kontrastfärg med GANT-logotyp.
Passar lika bra till chinos som jeans, 1499 kronor.

långsiktiga lösningar på sömnproblemet. Giselle
insåg tidigt att det skulle krävas en förändring
inom både sovindustrin och företagskulturen. Som
anställd idag förväntas prestera dygnet runt, vilket
skapar stress och långsiktigt påverkar produktiviteten.
– Att sova bra är inte en enkel företeelse som
går att mäta i en app. Det är en helhet. Vi är mer

komplicerade än så, säger Giselle.
Att bryta invanda mönster ställer krav på ledarskap, design, näringslära, sömn, meditation och
hälsa. I sin renodlade sömnbutik erbjuder Giselle
en kombination av latexfria och högkvalitativa
sängar från Pauly Beds och Vispring, liksom inredning och smarta sömnaccessoarer.
En livsbejakande rörelse

Alla behöver sova, ändå tycks återhämtningen alltjämt hotad. Redan under den industriella revolutionen, sågs sömn som slöseri med tid.
– Det är därför vi behöver en sömnrevolution,
säger Giselle och menar att den största reformen
måste ske i familjesfären och företagskulturen.
– Innan vi kan förändra världen behöver vi rädda oss själva och våra barn. Dagens tonåringar får
inte tillräckligt med sömn och fler lider av ångest
och depression.

Här utgör dagens mobiltelefoni ett problem,
eftersom vi är konstant uppkopplade. En genomsnittlig person tittar på sin telefon var tionde
minut. Risken för elektromagnetiska störningar
gör det självklart att stänga av mobilen på flyget. Vi
måste förstå att också vårt energiflöde i kroppen
påverkas.
– Vi har ännu inte mätt mobiltelefonens effekt,
men jag är säker på att vi kommer att ifrågasätta
den aspekten i framtiden, på samma sätt som vi
en gång gjorde med rökning och cigaretter, säger
Giselle.
Eko ökar

Med sömnkonceptet erbjuder Giselle hållbara, ekologiska alternativ till latex och lager av skum, som
förekommer frekvent inom sängindustrin.
– Människor är inte pålästa nog om de negativa
effekterna med latex och skum, säger Giselle.
Hon berättar hur intresset för latexfritt ökat, men
att fortsatt få aktörer, likt Pauly Beds och Vispring,
satsar på miljövänligt eftersom naturmaterial
påverkar prisbilden.
 	 – Om vi vill ha kvalitativa och återvinningsbara
produkter, utan kemikalier, som håller genom decennier, måste vi också vara villiga att betala, säger
Giselle.
Du hittar The Sleep Revolutions butik på Lill
Jans Plan 6. Konceptet finns även i Frankrike och
snart i Sydkorea.
Följ sömnrevolutionen på THESLEEPREVOLUTION.COM

[ dam ] Nicewill sneaker är en
av säsongens absoluta musthaves. En trendig sneaker i
kontrasterande material för
ett sportigt utseende,
1499 kronor.

PREPBURG

[ herr ] Prepburg är en klassisk lågsko med snörning.
Ovandel i silkeslen mocka, foder av skinn och EVAsula. En bekväm sko för hela dagen. Det perfekta valet
för en klassisk, preppy look, 1599 kronor.

Giselle Valles 5 bästa sömntips:

AVONA

[ dam ] Förra säsongens
storsäljare är tillbaka.
Vulkaniserad sneaker med högre
gummisula. Ovandel av mjukt
läder och snygga skosnören i
satin. Rosefärgad detalj i bak
med GANT-logotyp, 1399 kronor.
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1. Bestäm vad som är viktigast i ditt liv. Börja prioritera.
2. Skapa en sovrutin: Lägg dig omkring kl 22.
Sov minst 7 timmar.
3. Placera din mobil i ett annat rum. Skaffa dig en riktig
väckarklocka.
4. Träna och meditera minst 15 minuter varje dag.

Med sömnkonceptet The Sleep
Revolution erbjuder Giselle hållbara,
ekologiska alternativ.

5. Ät så mycket vegansk kost som möjligt.

BUCKET LIST // 9

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP

”
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– Jag har varit helt öppen med att
jag gjort en hårtransplantation och
omgivningens reaktioner har varit
odelat positiva, säger Jan Johansen.

”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.”

Den historiska kvalitetssymbolen Diamond G sträcker
sig hela vägen tillbaka till företagets ursprung.

Utvalda klockor från GANT:

Stilfullt mode sedan 1949
En gång immigrant och pionjär inom den amerikanska skjortbranschen personifierar modejätten GANT inte bara den amerikanska
drömmen, utan också stil och kvalitet genom tiderna. Nu lanserar GANT sin vår- och sommarkollektion där vi bland annat ser den
populära serien Park Hill i nya utföranden med trendriktig meshlänk och den historiska kvalitetssymbolen Diamond G.
Den nya kollektionen är en flirt med tidigare decenniers

ikoniska produkter som tillsammans med den
amerikanska östkusten och närheten till havet
präglat varumärket GANT. Det eleganta sortimentet har breddats med allt från klassisk retro till
snäppet mer sportiga varianter.
Tillbaka till rötterna

På klockorna återfinns ett G på urtavla, krona,
bakstycke och spänne. Så sträcker sig också den
historiska kvalitetssymbolen Diamond G hela
vägen tillbaka till företagets ursprung, då samma
emblem stämplades på insidan av de skjortor
som fabricerades åt andra aktörer. En tydlig
markör som sedan dess borgat för varumärkets
kvalitet och den amerikanska drömmen som
blev verklighet.

IDAG ÄR DET helt accepterat att göra en hårtransplan-

Bestående innovation i lyxförpackning

Park Hill 38 G106009
2190 SEK

Park Hill Heritage G105016
1990 SEK

Urkraft sedan 1949

Året var 1907 då den ukrainske mjölnarsonen
Berl Gantmacher, blott 17 år gammal, anlände till
immigranternas ö – Ellis Island och sekelskiftets
New york. Dit kom han, I likhet med många andra,
för att bygga sig en bättre framtid i landet där allt

I damkollektionen introduceras en vårlik färgpalett med nya urtavlor i champagne, men också mer
traditionella toner som guld, roséguld och silver.
Utöver dessa finns förstås också en rad andra
klockor dam- och herrmodell för alla tillfällen.
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– 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 behandling under 2015.

sades vara möjligt. Sagt och gjort. Efter första
världskrigets slut, rotade sig Berl i den folktäta
stadsdelen Brooklyn och startade textilföretaget
som år 1949 antog namnet GANT. Som en av de
första att massproducera skjortor av hög kvalitet
ökade företagets popularitet snabbt. Inte minst
kring de amerikanska Ivy League-universiteten
där GANTs avslappnande och eleganta snitt blev
formbildande under hela 50-talet. Influenser som
formgivare och produktutvecklare givetvis tagit
med sig i vår- och sommarkollektionen.

På herrsidan ser vi bland annat modeller som
Walworth och Spencer, liksom Park Hill Heritage,
med en tidlös design och meshlänki rostfritt stål.
Modellen är även vattenskyddad upp till 5 ATM
och finns i tre olika färger.

UNDERSKATTA ALDRIG
TILLVÄXTFAKTORN

Du hittar alltid de senaste klockorna från
GANT hos Stjärnurmakarna, Klockmaster och
i GANTs egna butiker.
Se mer på gant.se

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, fortsätter Jan Johansen.
– Jag var lite orolig att det skulle synas att jag
gjort en hårtransplantation men rodnaden försvann 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 förbättring – 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.

”Resultatet ska ge en
märkbar förbättring – utan
att utseendet förändras.”
– 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 livsstil, 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
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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 kliniken 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 utomlands 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

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP

EN VERKLIG
BAKÅTSTRÄVARE

Efter en komplett makeover kan det
fyrstjärniga hotellet numera även
erbjuda deluxerum med bastu.

Trots att Bollinger tillhör de minsta champagnehusen är
champagnen en av de största. Kanske för att man i snart
200 år hållit fast vid sin speciella stil. Den bygger på en
synnerligen noggrann kontroll och ett hantverk som
inte alltid låter sig överföras till moderna metoder.
Att använda ekfat vid första jäsningen är idag väldigt ovanligt i
Champagne. Det är mycket arbetskrävande och kostsamt men helt
nödvändigt om man vill få fram Bollingers unika stil. Lika nödvändigt
är det med extra lång lagring på jästfällningen i flaska. Eftersom
brödighet och komplexitet kommer fram först efter cirka tre år på
jästen får en Bollinger alltid vila minst så länge. Det är betydligt mer
än de 15 månader som lagen kräver.

Hotell
Hallstaberget:

Norrländska nöjen över dal och fjäll
– Mervärden är något vi jobbar väldigt mycket med, säger han.
Och det finns det gott om.

Naturen, renheten och den dramatiska utsikten utöver
dalgången i Sollefteå är det första som kommer över dig på
Hotell Hallstaberget. Här har mäktiga friluftsupplevelser och
lustfyllda sammankomster varit en del av vardagen sedan
60-talet. Efter en komplett makeover kan det fyrstjärniga
hotellet numera även erbjuda deluxerum med bastu, ett nytt
konferenscenter och Norrlands modernaste Spa, med en
slående panoramavy.

Fartfyllda upplevelser året om

Med backhoppning, skidskytte, längd- och utförsåkning utanför dörren, är det
skidåkning som gäller under vinterhalvåret. Sex nedfarter och backar av olika
svårighetsgrad välkomnar både nybörjare, avancerade åkare och familjens
yngsta medlemmar. Här finns också gott om utmaningar för den som föredrar
längd, med hela 60 kilometer välpreparerade spår i varierande terräng.
Under vår och sommarsäsongen fylls istället omgivningarna av cyklar.
Mountainbikeslingor utgår från skidstadion, men det går även att starta nere
vid dalstationen. För övriga motionärer och flanörer finns det gott om upptrampade skogsstigar med upp- och nerförsbackar i vacker miljö.

Bollinger är inte emot ny teknik. Men man kompromissar aldrig
med kvaliteten och byter bara metod om det gör vinet lika bra eller
bättre. Därför envisas man med ekfat och extra lång lagring på
jästfällningen. Man fortsätter använda magnumbutelj till reservevinerna, vrida flaskor för hand och låta hästar arbeta jorden i de
känsligaste vingårdarna. Alltihop med bara ett mål i sikte – den
kraftfulla, mogna och eleganta stil som kännetecknat Bollinger
ända sedan 1829.

art nr 7418 | alk 12% | 75 cl pris 499 kr
37,5 cl pris 289 kr | 150 cl pris 1199 kr

Det är inte för utan Hotell Hallstaberget kvalar in som Sollefteås stolthet. Ända

sedan anläggningen byggdes 1969 har den lockat såväl friluftsresenärer,
barnfamiljer och konferensgrupper som nöjeslystna lokalbor till orten. I och
med de senaste utbyggnaderna finns det idag kapacitet för stora event om
flera hundra deltagare, som kan bo under samma tak och njuta av restaurang,
vinkällare, nattklubb, Spa, gym och relax. Kort sagt det mesta man kan önska
sig av ett förstklassigt hotell.
– Vi har nått för alla, året runt och dessutom till oslagbara priser, säger
Björn Norman, hotellchef och delägare på Hotell Hallstaberget.
Han nämner underhållningen med liveframträdanden som utgör verk
samhetens ryggrad under stora delar av året.

Att bara vara är förstås också ett fullgott alternativ. Som en fyrstjärnig åretruntanläggning med höga ambitioner består en del av utmaningen just i att fånga
upp alla behov och önskemål.
– Flexibilitet är A och O, säger Björn som möter kunder varje dag.
Han nämner målsättningen, att alltid överträffa gästens förväntningar och
drivkraften bakom.
– Det är människorna man träffar. Alla underbara gäster och att kunna
erbjuda dem denna unika upplevelse på toppen av Hallstaberget.

Vill du också uppleva Ångermanlands hänförande natur? Besök HALLSTABERGET.SE

Norrlands
modernaste Spa
med en slående
panoramavy.
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Varannan förare som
omkommer i singelolyckor i
trafiken är alkoholpåverkad.
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”... ett staket av
jasminblommor
skiljer stranden
från gatan”

Slappna av med stil på

T BEACH CLUB

I år lanserar Grand Hotel Tremezzo det helt nyrenoverade T Beach Club; Comosjöns
coolaste destination. En glamourös resort där du verkligen kan skämma bort dig själv.
Med ljuvlig panoramautsikt över kullerstensbelagda

städer och böljande kullar, svalkar du dig i poolen,
tittar på folk från din bekväma solstol och njuter
av italienska läckerheter och cocktails vid solnedgången. Här finns alla möjligheter till slappa
dagar, med nya retroparasoller i 50-talsstuk som
knappast hade gjort la Dolce Vita besviken. Skräddarsydda solstolar och personliga kvalitetsmöbler
från norra och övriga Italien förhöjer känslan av
lyx och komfort.

projektet har hon tidigare samarbetat med den
berömde italienske arkitekten Renzo Piano.
I samband med renoveringen har man också
skapat ett grönt Beachkoncept med en prunkande
vägg vid ingången, som anpassas efter säsong.
Ett staket av jasminblommor skiljer stranden från
gatan och integrerar den natursköna utsidan med
interiören, som utrustats med ljudabsorberande
paneler för en lugn miljö.
Kulinariska höjdpunkter på La Terrazza Gualtiero Marchesi

Bländande design

Toppen av terrasserna bjuder på en nästintill scenografisk vy om kvällen, när stranden tänds upp
och förvandlas till Comosjöns mest romantiska
plats. Avancerad belysning och utsökta ljuseffekter signerade Silvia Perego, gör också sitt för den
magiska stämningen. Som ljusdesigner bakom

Även restaurangen har uppgraderats sedan förra
säsongen och är därmed den enda i världen som erbjuder de ikoniska rätterna från Gualtiero Marchesi, det italienska kökets absoluta maestro. I år firas
90 år med mästerkocken, med nya signaturrätter
som hummer och grönsaker i gräddig hummersås.
Den andra restaurangen, L’Escale Trattoria &

Wine Bar, kommer att erbjuda en reviderad specialmeny, framtagen av kökschefen på Hotel Osvaldo
Presazzi, i samarbete med Tiziano Rossetti, chef
för Osteria L’Angolo Divino i Umbrienregionen.
Utforska Comosjön på land och vatten

Varför inte avnjuta omgivningarna i en klassisk
amphicar 770? En unik möjlighet att uppleva
vackra öar och historiska byggnader, när en lokal
guide tar dig med på ett oförglömligt sightseeingäventyr i en amfibisk bil. Tillsammans besöker ni
den italienska äventyraren Guido Monzinos fascinerande hem, Villa Balbianello, fyllt med föremål
från Monzinos resor runt om i världen. Du får även
ta del av den spektakulära inspelningsplatsen för
Bond-filmen Casino Royale, liksom den mystiska
ön Comacina.

OU R STO RY CO NTIN U E S

Villa Sola Cabiati – en nyklassictisk dröm

Låt dig förtrollas av Villa Sola Cabiati med anor
från 1700-talet, en gång hertigen av Serbellonis
sommarresidens. Här njuter du av sex fantastiska
sviter för upp till 12 gäster, alla inredda i egen stil
med sovrum, badrum och vardagsrum. Till ditt förfogande har du butler, städerska, hushållerska och
en privat kock som tillgodoser alla dina önskemål.
Prisexempel: fr. 7000 € / natt + moms. Avser
minst 3 nätter.
Boka ditt Italienäventyr på GRANDHOTELTREMEZZO.COM

S H O P O N L I N E AT B O O M E R A N G . S E
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En hälsning från Stenströms
Jag heter Fredrik Strandberg och är VD för Stenströms Skjortfabrik i Helsingborg.
Med anledning av den påverkan som det nya Coronaviruset har på hela samhället vill jag dela den information jag har och
berätta vad vi har vidtagit för åtgärder för att kunna fortsätta designa, producera och leverera våra fina kollektioner till er.
Under de senaste veckorna har vi stått i daglig kontakt med våra europeiska underleverantörer och fabriker. Majoriteten av våra
tyger, knappar och garner produceras i Italien som har drabbats extremt hårt av virusutbrottet. Vi har därför vidtagit ett flertal
försiktighetsåtgärder och samlat allt råmaterial hos våra produktionsanläggningar i Baltikum för att minimera risken för
smitta och för att säkerställa att vi kan hålla igång produktionen.
Senaste dagarna har varit turbulenta och ingen kan idag exakt säga vilka samhällskonsekvenser detta kommer att få.
Vi är väldigt tacksamma för den unika position vi har på marknaden. Stenströms har varit verksamma i mer än 120 år
och det är en resa vi gjort tillsammans med alla medarbetare, butiker och med dig som valt att bära våra produkter.
Det är vi både stolta och tacksamma över!
Vi har stor respekt för att detta kortsiktigt påverkar oss alla och att de flesta just nu prioriterar andra saker än att handla kläder.
Vi vet dock med säkerhet att efter en turbulent period normaliseras och stabiliseras världen och det dagliga livet igen.
Allt blir kanske inte som det har varit men hjälps vi åt och värnar om varandra kommer detta att bli bra ändå.

”Päls går att ärva i
generationer ”

Just nu lägger vi allt fokus på att säkerställa att alla våra medarbetare mår bra, gör allt för att stötta våra leverantörer som drabbats
hårt av virusets framfart samt att alla fina butiker som tillhandahåller våra produkter får den bästa service och pepp som man kan få.
Med Stenströms långa historia har vårt företag överlevt två världskrig, depressioner och ytterligare globala kriser.
Genom åren har vi lärt oss att arbeta långsiktigt och när tiderna är oroliga hjälpa och stötta varandra mer än vanligt.
Tack för att du tog dig tid att läsa och jag hoppas att vi ses snart!

Sedan allt fler föredrar äkta naturmaterial som skinn och päls är
Kiwi Furs nu mer aktuella än någonsin.

Det våras för pälsen

Vänliga hälsningar
Fredrik Strandberg
VD, AB Stenströms Skjortfabrik

Allt inom päls och skinn, liksom ändringar, lagningar, omarbetningar,
nybeställningar och sommarförvaring.

Lika länge som det funnits liv på jorden, har det också funnits päls. För Kiwi Furs på
Drottninggatan och Kommendörsgatan i Stockholm har päls varit det självklara materialvalet ända
sedan butiken öppnade för mer än nittio år sedan. Här i ateljén erbjuder man allt inom päls och
skinn, liksom ändringar, lagningar, omarbetningar, nybeställningar och sommarförvaring. Sedan
allt fler föredrar äkta naturmaterial som skinn och päls är Kiwi Furs nu mer aktuella än någonsin.
Kiwi furs bygger på en lång hantverkstradition som tog
sin början redan 1928 under namnet Drottning
gatans Päls. Den erfarne körsnären Torsti Kiwi tog
över butiken i början på 90-talet. Hans föräldrar
drev pälsaffär i Finland och även Tranås, som på
den tiden regerade Sveriges pälshandel. Idag består verksamheten av butik med päls och skinnprodukter, liksom ateljé för alla typer av lagningar och
beställningsjobb.

väl statussymbol som lyxmarkör, men framförallt
varit en omtvistad fråga av djurrättsskäl. Som ett
led i den heta debatten har pälsen genom tiderna
blivit både bespottad och omsprungen av fuskpälsindustrin. Under de senaste årens klimatdebatt
har det dock visat sig att fuskpälsen innehåller höga
halter av oljebaserade plaster och andra kemikalier,
vilket gjort att second handpäls trots allt anses vara
det miljövänligaste alternativet.

Eftersom päls går att ärva i generationer kommer man

Det finns även de som hävdar att minkar och rödrävar

gärna till Kiwi Furs för att ge nytt liv åt gamla pälsar. En nedärvd kappa kan bli allt från en trendig
jacka med pälskrage till en värmande pläd eller
kudde. Sommartid erbjuder Kiwi Furs även sommarförvaring i ett externt kylhus, vilket ytterligare
förlänger plaggets livslängd.

ställer till en förfärlig oreda ute i naturen - däribland Skärgårdsstiftelsen och Svenska Jägareförbundet. När minken invandrade i den svenska
skärgården på 80-talet överlevde inte en enda fågel.
Inom det Svenska Jägareförbundet anser man
därför att mårdjurens framfart behöver begränsas
med hänsyn till markruvande fåglar och övriga
djurarter. Man anser också att det vore slöseri med
naturresurser att inte använda djurhudar och skinn
från de djur som årligen fälls i Sverige. Även EU,
Norge och Sverige har med ett treårigt projekt tagit

Päls då och nu

Att klä sig i päls är ett av människans tidigaste designförsök och mest effektiva metod för att bekämpa vinterkylan. I modern tid har pälsen agerat så-

stenstroms.com
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Butiken Kiwi Furs öppnade för mer än nittio år sedan.

krafttag för att stoppa den asiatiska mårdhunden,
finnracconens, utbredning i Skandinavien.
Behöver din päls lite extra kärlek? Besök KIWI FURS
på Drottninggatan 104 och Kommendörsgatan 32
i Stockholm.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP

Orientalisk vardagsflykt

Traditionella rätter från det
indo-persiska köket.

Krögaren Anna Broms
lägger fokus på råvara och
hantverk.

Ny vår och högre växel på

BROMS

Ett öppet sinne och kulinarisk udd gör restaurang Broms till en självklar aktör på
Stockholms krogscen. Nu tar den välkända krögaren Anna Broms restaurangen till nästa nivå, med nytt team, en gastronomisk kalender och en helt
ny vinbar. Tanken med Broms har alltid varit att skapa ett opretentiöst och
kontinentalt vardagsrum, där gäster kan komma och gå. På den grundfilo
sofin bygger man nu en avslappnad vinbar för alla tillfällen, i den forna delikatessdelen. Med en gastronomisk kalender, vinmakare från hela världen och
kulinära gästspel kommer fokus alltjämt att ligga på råvara och hantverk.
– Jag tror på att skapa en restaurang som är tillåten för alla, säger Anna
som med nysatsningen slår ett slag för spontanitet och glädje.
Följ Broms gastronomiska kalender på BROMSKARLAPLAN.SE

Mustiga långkok, färgstarka grönsaksröror och nybakat nanbröd gör det indo-persiska
köket till en smakupplevelse för sig. På Diwan vid Karlaplan kryddar man den
unika matlagningtraditionen med moderna influenser och mycket kärlek.
Persiska mattor, sidensoffor och orientaliska lampor präglar den ombonade
kvarterskrogen på centrala Östermalm, som bjuder på traditionella rätter från
det indo-persiska köket. Här hittar du alltid vällagad meze, ett brett urval av
grill- och gryträtter på lamm och kyckling, vardag som fest. Just nu genomgår
restaurangen en omfattande renovering som ska utvidga lokalerna och göra
plats för fler gäster. Resultatet ser du senare i vår.
Boka ditt bord på diwan.SE

Exklusiva klassiker
från Sjöö Sandström
– en hyllning till den
oemotståndliga tiden
Bucket List har tidigare skrivit om framgångståget Sjöö Sandström
som sedan 1986 tagit svensktillverkade kvalitetsur in i framtiden.
Varje år lanserar företaget en begränsad utgåva i unik design.
Med den ikoniska Royal Steel Classic annual edition sätter Sjöö
Sandström åter fingret på sinnebilden av elegans och skandinavisk
innovation när den är som bäst.
2019 års version av Royal Steel Classic annual edition är Sjöö Sandströms moder-

na tolkning av svensk lyx och en hyllning till den oemotståndliga tiden. Den
exklusiva utgåvan som endast är tillgänglig i 86 stycken exemplar, syftar till
företagets rötter och en stolt hantverkstradition. Som svensk tillverkare värdesätter man sitt arv och uttrycker det gärna genom starka naturupplevelser,
vilket återspeglas i 2019 års utgåva som presenteras i en handtillverkad box
av svensk björk. Klockan har en sober urtavla i skogsgrönt, armband i svenskt
högkvalitativt stål och en bakboett som pryds av det årliga emblemet. Ett klassiskt kvalitetsur med utsökta materialval som håller för livet.
Njut av en sällsynt och exklusiv version av en klassisk klocka. Registrera
dig redan nu för för att säkra ditt exemplar av 2020 års utgåva genom att
maila sales@sjoosandstrom.se.
För fler modeller och tidlös inspiration besök SJOOSANDSTROM.SE
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HÅLLBART HANTVERK GENOM TIDERNA
När mörkret närmar sig är det vi som måste lysa.

Musikal av Fred Ebb,
John Kander
och Joe Masteroff.

5 september 2020– 30 april 2021

Här skräddarsyr man
smycken efter individens
smakpreferenser och livsstil.

Läs mer på opera.se

Sitt upp på en vild häst i Camargue

Som ett familjeägt företag i andra generationen har guldsmedsbutiken 1064 tillverkat unika smycken
till privatpersoner, butiker och den svenska kungafamiljen i flera decennier. Under ledning av
guldsmedsmästare Matz Glinning förverkligar de dagligen smyckesidéerna du bara vågat drömma
om i den kombinerade butiken och verkstaden i Sturegallerian, i Stockholm.
På 1064 arbetar man utifrån en filosofi om ett hållbart och gediget hantverk.
Specialiserade på juvelarbeten, omarbetningar och vigselringar skräddarsyr
man smycken efter individens smakpreferenser och livsstil. Något som kräver
både fingertoppskänsla och ett personligt bemötande utöver det vanliga, inte
minst när det kommer till förlovnings- och vigselringar där de individuella
valen behöver stort utrymme. Detsamma gäller reparationer och omarbetningar av äldre smycken, som ofta är av stort antikt värde, men även har ett
högt affektionsvärde.
En annan del av modernt smide är 3D/CAD-gjutning, där man med hjälp

Med en stadig fot i den franska våtmarken och anor från de gamla romarnas tid,

lockar den vita Camarguehästen allt fler turister och hästvänner till Camargue, även kallad den vilda södern i Provence. Känd för sin ljusa färg, höga
intelligens och ett nästintill mänskligt lugn utgör Camarguehästen en unik
del av den europeiska faunan, såväl som ett exotiskt inslag i den glest befolkade regionen. Till Camargue kommer man således för arrangerade turridningar och guidade turer i en förtrollande inramning, som till stor del upptas
av lagunen Etang de Vaccarese med intilliggande nationalpark och milsvida
grässlätter. Här i den södra delen av Frankrike där fast mark inte tillhör vanligheterna, är exotiska fåglar som rosa flamingos desto mer hemtama, vilket
också ger fågelskådaren valuta för besöket.
För inspiration och vilda äventyr besök TRIPADVISOR.SE

av den digitala tekniken kan skapa såväl skisser som realistiska bilder av
smycket före produktion och tillverkning, ett bra alternativ för dig som själv
vill formge ditt smycke. Utöver det bistår 1064 också med värderingar, pärlträdningar och andra typer av förfrågningar som rör smycken. Den som aldrig
sett en guldsmed in action rekommenderas förstås också ett besök till 1064:s
verkstad och ateljé i Sturegallerian.
Du hittar 1064 Verkstad och Ateljé i Sturegallerian, centrala Stockholm.
Varmt välkommen önskar guldsmedsmäster Matz Glinning med medarbetare.
1064.SE

1064 Verkstad och Ateljé är kända för både fingertoppskänsla
och ett personligt bemötande utöver det vanliga.

Tunga hästkrafter
i lyxförpackning
Det var under en resa till USA för tolv år sedan som Farre Saleh hyrde en Ferrari
och fick idén att erbjuda samma tjänst i Sverige. Med en passion för sportbilar
sedan barnsben, startade han 2010 upp Dreamcar Experience - upplevelser
för livet.
– Mitt stora intresse för bilar började redan med min far i garaget, säger
Farre på Dream Car Experience.
Då, som sex år gammal var drömbilen en BMW M3 E30. Idag förverkligar
han andras drömmar med fartfyllda upplevelser som SuperCar Trackday, en
kraftmätning på Lunda Flygfält med 1500 hk, varm asfalt och tre sportbilar i
världsklass. Prestanda på upp till 240 km/h utgör förstås en del av tjusningen,
men även bilens färg och form.
– Det är hela paketet, säger Farre. Det måste upplevas för att man ska förstå.
Använd rabattkod: IG2019 och boka ditt livs adrenalinkick på DREAMCAREXPERIENCE.SE
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NÄR VÄRLDEN
ÄR DITT OSTRON
Poesi och musik på den skotska landsbygden, fladdermusexpedition i Texas eller en fördjupning i Nilens mysterier?
Oavsett vad som står på din Bucket List just nu, hittar du allt
som väcker din äventyrslusta på Atlas Obscura – den ultimata
guiden till spektakulära upplevelser och extraordinära resmål.
Exotiska toppdestinationer världen över och udda inslag i varierande prisklasser gör

Atlas Obscura till en lika modern som unik tjänst för såväl endorfinkickar
som reflektion. En bred sökmotor gör det möjligt att välja och vraka bland
världsdelar, regioner och kategorier. Bakom det breda utbudet finns också en
öppenhet för främmande kulturer, som med hjälp av lokala guider på respek
tive resmål lär dig mer om både urbefolkning och bortglömda kulturskatter.
På den kulinariska sidan samsas smak- och dryckesupplevelser från
jordens alla hörn tillsammans med stalltips och kuriosa som gör ditt äventyr
minnesvärt.
Skapa bestående intryck på ATLASOBSCURA.COM

379kr
Nr 7350 Pierre Péters
Cuvée de Réserve Grand Cru
Alk. 12% vol. | 75 cl.

3 oförglömliga äventyr med Atlas Obscura
Ett annorlunda Grekland
Utforska grekiska spökstäder, förlista skepp och medeltida fort. Prisexempel fr $3,540 USD
per person. Avser nio dagar och åtta nätter.
Äkta rhytm and blues i New Orleans
Bli en del av New Orleans rika musiktradition under fyra fartfyllda dygn. Prisexempel fr $1,415
USD per person.
Vinprovning och kulinariska workshops i Georgien
Lär dig allt om vinmakeriets ädla konst i ett fascinerande land med rikt kulturarv. Prisexempel
fr $3,320 USD per person. Avser 7 dagar och 6 nätter.

Mycket att upptäcka i fascinerande Georgien.

Linda Perez, SvD 28 november 2019

Jordnära konferenser där hav möter skog

”En klockren Blanc de Blancs som bjussar
på skön äppelukt, fina mineraler och lång,
torr finish. Välskräddad aperitif som ger
samma kvalitet som mer berömda hus för
en hundralapp mindre”
Håkan Larsson, Allt om Vin 14 november 2019

Det avskilda läget vid fjorden gör förstås också sitt, liksom den
avskalade arkitekturen, signerad Gert Wingårdh.

Tjugo minuter från Lysekil, vid den intagande Gullmarsfjorden,
ligger det Svanenmärkta och miljöcertifierade hotellet Vann Spa
Hotell Konferens. En rofylld resort som förenar kreativa möten
med vatten och mäktiga naturupplevelser.
Att vatten har en hälsofrämjande effekt råder det ingen tvekan om på fyrstjärniga

Vann Spa Hotell Konferens. Här bjuder ett 1000 kvm stort och stilla spa med
8 saltvattenpooler på garanterat bubbelfri avkoppling. Som en del i det gedigna miljöarbetet är det Gullmarsfjorden utanför som förser anläggningen med
värme. Så präglar också Svanentänket hela verksamheten, från solpanelerna
på taket, till LED-belysning och återvinningsbara glasflaskor. Faktorer som

Stilla spa med 8 saltvattenpooler.

alla bidragit till att energiförbrukningen minskat med hela 25 %.
– Vi har gjort stora satsningar under åren när det gäller vårt miljöarbete,
säger Susanne Åhlund, VD sedan två år på Vann Spa Hotell Konferens.
Som något av en miljöpionjär konstaterar hon stolt att dagens gäster söker
hållbara alternativ. Hon berättar också att allt fler väljer att abonnera hotellet
om 156 rum och kök, för några dagars konferens med utomhusaktiviteter som
skogsfloating eller bastu nere vid havet. Det avskilda läget vid fjorden gör förstås också sitt, liksom den avskalade arkitekturen, signerad Gert Wingårdh.
– Den här känslan av att naturen liksom kommer in i byggnaden. Det är
stora glasfönster, så det är hela tiden nära till naturen och nära till havet,
säger Susanne.
Längtar du också till havet? Boka din spahelg på VANN.se
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Alkohol i samband med
arbete ökar risken för olyckor
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Martin Key

Martin Key

”För mig spelar allt roll,
1 mm är alltid 1 mm”

– svenskt hantverk
från Dalarna
Det finns en unique selling point i allt. För högaktuella
modedesignern Martin Key, har vägen till framgång varit långt
ifrån spikrak, men alltid bottnat i modet att vara sig själv fullt ut.
– Mitt varumärke handlar om passionen, beslutsamheten
och modet att våga göra fel, säger Martin, som levererar
svensktillverkade customized skinnjackor till privatpersoner och
den samlade världseliten.
Nu öppnar han butik på Stureplan, Birger Jarlsgatan 18.

Martin Key har alltid gått sin egen väg. S
 om lovande basketspelare lämnade han som tjugoåring
Varberg och basket på elitnivå för en praktik på Svenska Moderådet i Stockholm. Där bytte
han yrkesbana och blev stylistassistent åt bland andra Mattias Karlsson på ACNE. Det var
under deras första modevisning i Sverige som han första gången kände en längtan efter ett
eget brand. Efter nio år i modebranschen sa han upp sig, med ett mål i sikte – att skapa sitt
eget klädmärke. Kort därpå designade han sin första kollektion. Varumärket Martin Key var
ett faktum.
Livslång kvalitet

Att det blev just skinn är lika mycket en fråga om kvalitet som hållbarhet.
– Jag gillar produkter som håller för livet och förhoppningsvis går i arv, säger Martin.
Varje jacka är unik och skräddarsys efter kundens önskemål, nya kollektionen Back To The
Roots är gjord av närproducerade material från Skandinavien, som älg-, hjort och laxskinn.
Alla jackor kommer med en oktagonformad namnbricka av 925-silver, gjuten i Småland. Han
jobbar inte med regelrätta kollektioner, byter ut ett till tre plagg per år, vilket inte hör till
vanligheterna i modebranschen. Grundpriset för en customized jacka startar på ca 20 000
kronor. I visningskollektionen landar det på 25 000-120 000 kronor. Endast fantasin sätter
gränserna.
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Den oktagonformade ringen sammanfattar allt Martin Key står för: 
Passion Through Determination And Guts Is My Key.

Bor: I Stockholm.
Familj: Frun Ebba och sonen
Malkolm 9 månader.
Aktuell med: Öppnar butik
på Birger Jarlsgatan 18,
Stureplan.

Martin på plats i fabriken i Dalarna där alla jackor tillverkas.

Martin Key om:
Basket på elitnivå: Den ultimata förberedelsen inför vad som
komma skall.

Birger Jarlsgatan 18

Pengar: Skapar frihet och underverk, i rätt händer vill säga.
Trender: Det finns inga trender anser jag. Det som är trendigt är
det du trivs med att ha på dig.
Favoriter i kollektionen: En ny älgjacka som är tillverkad av
svenskt jaktskinn, älg.
Att vara i nuet: Med extremt mycket jobb och ett varumärke i
framkant är det svårt, men något jag tror på och jobbar för.
Individualism: Var dig själv, det finns ingen i rummet som är
som du.
Sin Bucket List: Att få Martin Key att bli ett världsledande
lyxvarumärke. Hinner jag inte det under min livstid, så hoppas
jag att mina efterträdare gör det. Sen ligger det i affärsplanen att
starta Martin Key foundation och lämna denna världen lite bättre
än vad den var när jag kom hit.

Passion, beslutsamhet och mod

På hans ringfinger sitter den oktagonformade vigselringen, vars åtta ord sammanfattar allt
Martin Key står för: Passion Through Determination And Guts Is My Key.
Faktorer som idag pryder varje jacka, men utan tvekan satts på prov.
– 2015 var ett mörkt år, säger Martin och refererar till en konkurs för fem år sedan som
ställde tillvaron på ända.
– Jag hade totalt 86 öre på mitt konto. Det var då jag bestämde mig för att verkligen följa
min key och dra lärdom av det förflutna.
Resten är som man säger, historia. 2020 blir året då han gör sin stora modevisning och
sätter Martin Key på kartan. Med varumärket vill han inspirera andra att hitta och följa
nyckeln i sitt liv. Han nämner oktagonen igen.
– Passion, beslutsamhet och mod kommer man långt på men hur långt är upp till oss
själva. Det är det jag lever efter och det är inte enkelt. Fråga min fru, säger han och skrattar.
Idag och framtidsplaner

Som nybliven pappa, med nyöppnad butik och ett starkt varumärke är livspusslet fantastiskt.
I framtiden vill han ta Martin Key utomlands, familjen till Los Angeles. Han satsar även på
en damkollektion, som planeras att lanseras i vår.
– Det bästa med det jag gör är att det är min Key i livet, avslutar han.
Martin Key tar endast privata bokningar. Hitta ditt key item på MARTINKEY.SE
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Låt din aktieutdelning
växa vidare i naturen.

Boka en
glesare konferens!

FOTO: MIKAEL GÖTHAGE

Vi bjuder på träning med egen
instruktör och erbjuder större
konferenslokal till priset av mindre
lokal. Boka före 31/8. Alla konferens
gäster har alltid 20% RABATT på
alla behandlingar i spa samt
specialpris på vår spa-ritual
för 350 kr.

Checka ut från vardagen och in i en skönare värld
Gröna toner av björk, bambu och ceder i kontrast till solig citrus och mjuk mysk – den egna signaturdoften och de
varma leendena bakom receptionsdisken är det första som möter dig när du kliver innanför dörrarna på Sankt Jörgen
Park i Göteborg. Några meter bort sprider den sprakande elden i den öppna spisen värme och ger dig en föraning om
att den här vistelsen kommer att bli mer än en konferens.

Det är lätt att sugas in i Sankt Jörgen Parks egna

Vet du om att du kan skänka hela eller delar av din aktieutdelning till
vårt miljöarbete? Det gäller både för privatpersoner och fåmansbolag.
När du väljer att skänka din aktieutdelning ökar gåvans värde med
43 procent eftersom varken du eller vi behöver betala någon vinstskatt.
Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/aktiegava

lilla värld, en unik anläggning för hotell, konferens, spa, wellness och träning. Alla detaljer i den
självklart avslappnade miljön är noga utvalda, från
den inspirerande konsten på väggarna till den höga
designgraden. Här är servicen elegant och fläckfri,
men framförallt genuin. Alla känner sig omhändertagna.
– Det är människorna som gör hela skillnaden.
Det som skiljer Sankt Jörgen Park från alla andra
lyxiga koncepthotell och resorter, säger Emma
Smart, marknadschef på Sankt Jörgen Park.
Skräddarsydda aktiviteter för kropp och själ

Genom åren har Sankt Jörgen Park mejslat ut ett
framgångsrikt konferenskoncept som gör skillnad
för de som deltar, så att konferensen blir lyckad.
– Vi vet vad människor behöver för att må bra
och för att öppna upp för nya tankar och idéer,
säger Emma.
– Jag tror starkt på att vi vågar utmana idén
om hur en konferens ska vara, och kännas. Att vi
uppmuntrar våra konferensgäster att starta mötes-

dagen i vår hinderbana, eller byta ut en traditionell
konferenslokal mot vår vackra yogasal.
Med skräddarsydd träning ökar både välbefinnandet och koncentrationsförmågan. Många
grupper väljer därför att träna tillsammans med en
egen instruktör för att stärka teamet och kroppen,
på ett annorlunda och roligt sätt.
– Det gäller att skapa rätt förutsättningar för
varje gäst, för varje enskild grupp. Och det gör vi
här, fortsätter Emma.
Vill man inte träna kan man ta en promenad i parken, känna dofterna, höra fåglarna och samla ny
energi. Det handlar om att hela tiden njuta av nuet
och kontrasterna. Mellan intensivt och stilla, fokuserat och total avslappning. Avkopplat och påkopplat. Det är när man kryddar dagen med kontraster
som man får ut det mesta av den.
Här kommer givetvis den samlade spetskompetensen från teamet på Sankt Jörgen Park in. Från
Annelie och Hanna som sömlöst koordinerar konferenserna, till Susannes expertis inom hudvård
och Joels passion för träning och hälsa. Alla med

Hör av dig om du har frågor.
Marie-Louise Berzén, Projektledare privat insamling och ansvarig för aktiegåvor
Telefon: 070-754 09 95 E-post: marie-louise.berzen@naturskyddsforeningen.se
PG 901909-2
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ett brinnande engagemang att leverera minnesvärda upplevelser över förväntan.
– När man lämnar oss efter en konferens och
beger sig ut i vardagen igen ska man känna sig energipåfylld, inspirerad, skärpt i hjärnan och mjuk i
kroppen, avslutar Emma.
Redo för en konferens med guldkant?

Boka din konferens före den 31 augusti så bjuder
Sankt Jörgen Park på träning med egen instruktör.
Som konferensgäst har du alltid 20% rabatt på alla
spa-behandlingar samt specialpris på Sankt Jörgen
Parks sparitual för 350 kr.
För mer information om Sankt Jörgen Parks
erbjudanden och skräddarsydda konferenser
ring: 031-348 40 00 eller besök SANKTJORGENPARK.SE

Vill du njuta här under en arbetsdag?
Slå oss en signal så berättar vi mer om våra erbjudanden
och om hur vi kan skräddarsy er konferens helt utifrån
era behov och målsättningar. Tel: 031-348 40 00

Vinn en
golfweek
end!
Tävla på
solohav.
se
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Bygg din drömvilla i
natursköna Torekov.

Golf, Ten
nis,
Bad, Spa
och
naturres
ervat
in på knu
ten

Ett modernt lägenhetshotell i fyra utföranden,
Fashion, Executive, San Carlo och Madonnina.

Låt det ljuva livet leva vidare på

ALLEGROITALIA SAN PIETRO

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

I en tid då hela världen är upp och ned väljer Bucket List att blicka framåt och
lyfta fram Milano, staden vars hjärta aldrig slutar slå. Här i modekvarteret
Quadrilateros nav, på all’Orto 6 hittar du Allegroitalia San Pietro, ett modernt
lägenhetshotell med rymliga lyxsviter och förstklassigt bemötande.
Alla som någon gång stått framför katedralen Il Duomo,
njutit av en operakväll på La Scala, eller vrålat av
glädje på den pulserande fotbollsarenan San siro,
vet att Milano är staden för storartade ögonblick
och bestående intryck. Bara 350 meter från katedralen, med promenadavstånd till tunnelbanan är
Allegroitalia San Pietro det självklara valet för dig
som vill uppleva storstaden inifrån.
Fashionabla sviter för alla preferenser

Med samma tjänster som ett femstjärnigt hotell
erbjuder Allegroitalia tjugotre unika sviter med

exklusiv inredning från modegiganten Armani
Casa, världsledande inom sektorn för lyxmöbler.
Smakfull design, sobra materialval och spatiösa
ytor präglar de moderna lägenheterna av varier
ande storlek som kommer i fyra utföranden,
Fashion, Executive, San Carlo och Madonnina.

”Smakfull design,
sobra materialval och
spatiösa ytor”
Här bör Madonninasviten om två plan lyftas fram,
med två luftiga sovrum, walk-in-closet, två badrum, fullutrustat kök och ett stort vardagsrum med
tillhörande loungedel. För kvällar att minnas
åtnjuter du även utsikten den spektakulära utsikten över Milano och katedralen från en privat
terrass, på sjunde våningen.
För att också din sömn ska bli förstklassig är
samtliga sovrum utrustade med kvalitetssängar
med hög komfort och en klimatvänlig kuddmeny
som lämnar få saker att önska. Däribland Jack
Music & Relax med inbyggt kabeluttag och minihögtalare.

Modelejonens högborg

Som Europas uppburna modecentrum bjuder
Milano förstås på storslagna shoppingstråk där
alla de stora modehusen finns representerade.
Här finns möjlighet att uppleva italienskt mode i
sin renaste form. Med professionell hjälp från hotellets conciergetjänst kan du ge dig ut med en personlig shoppare på via della Spiga, utgångspunkt
för Milanos modemecka. Utöver shopping bistår
Allegroitalia San Pietro även med restaurang
reservationer och bokningar liksom guidade stadsvandringar, museibesök och sightseeing.
På gångavstånd från hotellet, nära Via Montenapoleone och Via della Brera, breder de konstnärliga
distrikten ut sig, med trendiga klubbar, barer och
restauranger som knappast gör foodies och vin
konnässörer besvikna.
Prisexempel: 2 hotellnätter € 203.15.
Avser 2 vuxna i Fashionsviten.

Skapa magiska Milanominnen tillsammans
med Allegroitalia San Pietro.
För information och bokning besök ALLEGROITALIA.IT

www.solohav.se
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www.jajab.se
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TRADITION OCH KUNSKAP
MÖTER NY TEKNIK
Analogt vs digitalt. Gammalt och nytt. På Stjärntryck i Stockholm har man
vuxit med utvecklingen i tryckeribranschen under 120 år.
– Jag och min bror är fjärde generationen i rakt nedstigande led som driver
tryckeri, säger Calle Holmqvist, VD på Stjärntryck.
Med helhetslösningar för samtliga tjänster inom grafisk produktion, är
produktportföljen gedigen. Spännvidden stor. Kanske för att man aldrig velat
nischa sig inom ett visst kundsegment.
Den största skillnaden idag är att mer traditionella uppdrag som broschyrer och
pr-utskick per post är ett minne blott. På 80-talet när Calles far drev företaget
fanns inte digitaltryck.
– När tryckeriet profilerade sig så var det alltid maskiner, säger Calle.
Idag är det både teknik, kunder och produkter. Man skapar en hel upplevelse.
Han nämner projektledningen, det fina med att bygga grafiklösningar från
ax till limpa, montera på plats. Så består också en stor del av den digra port
folion av material till event, mässor och produktlanseringar, men även butiksreklam och juldekorationer till bland andra NK och Sturegallerian. Pop-up-
stores. Paketlösningar med exklusiva inbjudningskort, placeringskort, menyer
och servettringar...
– Tittar man på bröllopsinbjudningar är de långt mer exklusiva idag, säger
Calle, som refererar till dagen då kronprinsparet i Albanien knöt hymens band.
Som motpol till det har de senaste veckornas produktion präglats av tusentals
förpackningar för handsprit. En tragikomisk utveckling. Calle suckar.
– Det är samtidigt lite det som är tjusningen också, säger han.
– Det är nya marknader hela tiden.
Du hittar Stjärntryck på Tegeluddsvägen 58. Läs mer om deras tjänster på
STJARNTRYCK.SE

En ny generation mediamöbler! Se nyheterna i butiken.

Upplev G.A.D på Tegnérgatan 4
Massiva material med naturlig ytbehandling tillverkade i Sverige
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BO AKTIVT – för livskvalitet,
gemenskap och trygghet

Därför väljer du Bo Aktivt:
Avkoppling med spa & wellness.
Välmående med gym, fysioterapi,
personlig träning & friskvård.
Trygghet med fullutrustat
säkerhetssystem.
Bekvämlighet med RUT, städning,
kemtvätt & leverans av matkassar.
Klimatsmarta energilösningar för
en hållbar livsstil.
Läs mer på boaktivt.se

Bo Aktivt söker nya etablerings
platser för framtidens bostäder.

Vägen till

VÅ R T L I VSVE R K
Vi ville ha ett hus i naturen, med generösa fönsterpartier ut mot skogen
och ett stort kök där vårt matlagningsintresse får plats. Med Villa Storsjö
känner vi verkligen att vi har skapat 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
hem som lever upp till alla våra behov och drömmar.
Följ Katjas och Niklas väg till sitt livsverk på trivselhus.se/skogsbryn

Föreställ dig att mitt i vintern komma hem till en helt egen oas, med uppvärmd trädgård, eget spa och en mängd tjänster som
underlättar vardagen! Det var målsättningen när Bo Aktivt i Sverige AB grundades 2015. Ett modernt lägenhetskoncept för
aktiva 55-plussare, som idag är byggstartat i Mölnlycke och på gång i Tyresö och Öckerö. Med kommande projekt på bland
annat Rindö, Särö, och Strängnäs, söker Bo Aktivt nu nya etableringsplatser för framtidens bostäder.
Bo Aktivt bygger på de fyra grundstenarna; enkelhet, trygghet, bekvämlighet och ge-

För en hållbar framtid

menskap. I ett samhälle där närmare 300 000 seniorer idag lever i ofrivillig
ensamhet, öppnar man upp för såväl nya sociala sammanhang som bekantskaper. Ett brett utbud av fritidsaktiviteter tillsammans med generösa kontaktytor direkt utanför dörren utgör kärnan i satsningen, som även erbjuder en
stor inglasad vinterträdgård med sommar året runt, liksom pool, bastu, spa
och gym. Faktorer som alla skapar balans i livet och gör det lätt att leva hälsosamt och må bra. Som ett led i enkelheten är även serviceutbudet noga utvalt.
Smidiga tjänster som RUT, kemtvätt, hemleverans av matkassar och friskvård
skapar valfrihet och frigör värdefull tid.

Inslag som solpaneler, regnvattenåtervinning och miljövänlig inredning skapar medvetenhet redan från start. Samtliga lägenhetskoncept är även utrustade med laddplatser och elbilspool där det är möjligt. Bo Aktivt jobbar konstant
mot att vara så klimatsmarta som möjligt i alla aspekter av verksamheten.

Rekreation året om

Med det unika konceptet vill Bo Aktivt gå hela vägen och ta ett helhetsgrepp
på komfort, hälsa och välbefinnande. De lägger stort fokus på uppvärmda
trädgårdar och prunkande uteplatser på bottenplan, där solcellslampor för
länger dagsljuset under de mörka vinterdagarna. På så sätt skapas en helt
privat, fridfull oas som inbjuder till umgänge boende emellan och även lämnar
utrymme för enklare odling för den med gröna fingrar. De moderna lägenheterna finns i flera olika storlekar, med eller utan stor balkong ut mot den
vackra vinterträdgården, vilket nästan inger känsla av att bo lyxhotell. Och
visst finns det likheter! Här finns allt du behöver inom räckhåll, tillsammans
med smarta säkerhetslösningar och passagesystem som håller ovälkomna
gäster borta.
Interiört bjuder de ljusa och luftiga lägenheterna på bästa tänkbara komfort, i tidlös design. Med gedigna material och smarta energilösningar tar man
samtidigt tydlig ställning för en mer miljövänlig och hållbar livsstil.
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Läs mer om framtidens boende på BOAKTIVT.SE
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STORA OCH SMÅ ÄVENTYR I SVENSKA FJÄLLEN

I NATUREN
MED STIL
#063
BLUNDSTONE.SE

Vem sade att fjällvandring inte är för alla? Naturupplevelser i
särklass och en föränderlig terräng gör den svenska fjällen till ett
växande nöje för semestrande turister i alla åldrar.
Med stor variation av vandringsleder, moderna fjällstationer och tydliga riktmär-

ken är det enkelt för såväl nybörjare som rutinerade fjällresenärer att ge sig ut
på tur, vare sig det gäller lättillgängliga dagsutflykter för hela familjen, eller
utmanande flerdagarsturer med övernattning i fjälltält. Ett ökat intresse för
klimatsmarta alternativ utgör också en del av den svenska fjällkedjans växande
popularitet. Kollektiva färdmedel som buss och tåg till de olika destinationerna
har en positiv inverkan på miljön, medan energiförbrukningen är förhållandevis
låg under några dagars vandring. Perfekt för dig som behöver rensa tankarna
under några mobilfria dagar eller utmana dig själv och ditt team.
Läs mer om vackra fjäll och sköna vandringar på SVENSKATURISTFÖRENINGEN.SE

Tre vandringsvänliga fjäll
Kungsleden
Belägen mellan natursköna Abisko och Hemavan i Västerbottens län är den 400 km
långa Kungsleden definitivt en vandring att minnas.
Abisko Nationalpark
Kanske mest omtalad för sin unika bergsiluett Lapporten och en intagande natur som
får dig att häpna, med höga fjälltoppar, gröna kullar och porlande vattendrag.
Vindelfjällen
Sveriges största naturreservat med hedar, fjällbjörkar och våtmarker lockar allt fler
besökare till Vindelälvens och Umeälvens djupa dalgångar.

Ångande
industriromantik
anno 1917

Ta tåget till

SILLEGÅRDENS SOMMARPENSIONAT

– ett värmländskt paradis

Gör som Selma Lagerlöf, ta tåget till Västra Ämtervik. Här längs Fryken, inspirera-

des hon till den storslagna berättelsen om Nils Holgersson. Det var också här
som den egensinniga konstnärinnan Ida ”Frykdalsmora” Sahlström 1915 byggde det som idag är Sillegårdens Sommarpensionat. Med trolska omgivningar
andas Sillegården i Västra Ämtervik både konstnärssjäl och mystik.
– Jag vill skapa en plats där den samtida människan möter sin egen historia. En form av vuxenkollo där hopp och lek känns naturligt, berättar Maria
Amneteg, ny arrendator sedan årsskiftet.
Maten, musiken och måleriet står i fokus, när pensionatet öppnar den 29 maj.
– Att dessutom få vandra i en kvinnlig entreprenörs fotsteg känns hedrande, säger Maria.
Redo för en sagolik upplevelse? Besök SILLEGARDEN.SE

En hundraårig tegelbyggnad och passionerad personal står bakom delar av framgångsreceptet Steam Hotel i Västerås, en given destination för konferens och
nöjen. Här lever det forna ångkraftverket vidare i rustika originaldetaljer som
varvas med glittrande kristallkronor för en hög wow-faktor.
– Vi vill skapa stamgäster i varje möte, online eller på plats, säger Philip
Björck, Commercial Manager på Steam Hotel.
Mälaren ett stenkast bort och bra anknytningar gör det smidigt att ta sig
till Steam Hotel, vilket delvis förklarar att man ökat Västerås besöksnäring
med hela 23%. Så vad är resten av hemligheten?
– Vad vore en hemlighet om vi berättade den? Vi tycker om att vara lite
mystiska, men om ni besöker oss lovar jag att ni kommer förstå, säger Philip.
Trött på vanliga möten? Boka ett extraordinärt på STEAMHOTEL.SE
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Lägenheternas unika planlösning löser
också många av de förväntningar man
har på ett fritidsboende idag.

Jupiter Lodge,

”Ett brett utbud av aktiviteter gör Idre
till en populär åretruntdestination”

ett fritidsboende med bra marginaler

Som en av Sveriges snösäkraste platser är Idre Fjäll i norra Dalarna ett attraktivt resmål. Nu storsatsar
man på orten med världens längsta gondolbana som ska sammanfoga Idre Fjäll med Idre Himmelfjäll
– en helt ny alpinanläggning nära Städjan och Nipfjället. Det är här i händelsernas centrum du hittar
Jupiter Lodge, ett modernt och flexibelt fritidsboende som sätter köparen i första rummet.
Idén bakom Jupiter Lodge grundar sig på ett smart ägande
och ett boende som går att behovsanpassa, något
som med genomtänkta planlösningar och funktionell inredning ska ta både uthyrnings- och intjäningsmöjligheterna till en ny nivå, inte minst nu
med planerna på gondolbanan.
– Vårt fokus har varit att skapa en bättre
ekonomi för den som köper bostaden, säger Göran
Norling på Omnires AB, som ligger bakom projektet.
Lägenheternas unika planlösning löser också
många av de förväntningar man har på ett fritidsboende idag.
Två lägenheter i en

Varje lägenhet i Jupiter Lodge består av två delar
med gemensam entré, som kan disponeras separat eller i sin helhet. En flexibel lösning som följer
säsong och behov, för både stora och små sällskap.
Genom att välja vilken av dörrarna som ska agera
ytterdörr, anpassas storleken på boendet till en
stor eller snäppet mindre lägenhet, vilket kan vara
fördelaktigt de delar av vintersäsongen då det inte
är högtryck och efterfrågan på små boenden ökar.
Omvänt är det givetvis mycket lönsamt att hyra
ut den större delen under högsäsong. Om du som

ägare väljer att hyra ut bägge lägenheterna, ger det
dig istället 25-30% bättre intäkt på samma yta.
– Här kan du göra både och. Du kan bo i den
lilla delen, hyra ut den stora och så finansierar du
ditt sportlov, säger Göran.
Funktion och hållbarhet

På inredningssidan präglas boendet av enkla och
yteffektiva lösningar som till exempel bäddsoffor.
– Vi har tänkt att det ska vara en väldigt funktionell inredning, säger Göran.

”Rustika möbler i modern
och hållbar design”
För varje lägenhet finns därför ett skräddarsytt
möbelpaket med rustika möbler i modern och
hållbar design. Det finns även planer på att skapa
tydliga användarinstruktioner till lägenheterna,
som utesluter eventuella frågetecken och under
lättar vid uthyrning.
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Varje lägenhet i Jupiter Lodge består av två delar
med gemensam entré, som kan disponeras
separat eller i sin helhet.

Som ett led i hållbarhetstänket är alla lägen
heter utrustade med braskaminer och energif ör
brukningen i respektive byggnad är låg. Skid
åkning, liftsystem och all tänkbar service på
promenadavstånd, minimerar transporterna,
medan den planerade gondolbanan kommer att
profilera hela Idreområdet.
Ett fjäll fyllt av möjligheter

De trolska omgivningarna, snömängden och ett
brett utbud av aktiviteter gör Idre till en populär
åretruntdestination. I och med den nya anläggningen i Idre Himmelfjäll har man numera 22 nya
nedfarter och en ny, yngre publik. Med kommunens nya planbesked kommer man kunna ta gondolbanan mellan de två fjällstationerna, på relativt låg
höjd och följa fjällsluttningen hela vägen upp till de
två fjällens högsta toppar – vilket i sig är en attraktion som tillgängliggör området på ett nytt sätt. Det
finns också planer på att På Idre Himmelfjälls topp
kompletteras med en restaurang.
De första bostadsrätterna i Jupiter Lodge
kommer att stå klara till påsk och försäljningen är
redan i full gång. Nyfiken? För mer information
och planlösningar besök JUPITERLODGE.SE
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InMo – medveten träning på djupet
Den som slår upp träning i Svenska Akademins ordbok får veta att det är ”metodiska försök att förbättra
färdigheter genom särskilt anpassade övningar”. Så varför har vi så svårt att förhålla oss till det i vår egen
träning? På den premissen startades 2005 InMo Medveten Träning, ett multicenter för träning och hälsa som
samlar legitimerade yrkesgrupper inom friskvård och sjukvård.

SMARTA

PLANLÖSNINGAR

– Det bästa med det här är att vi faktiskt kan hjälpa i stort sett alla, säger Peter

Tielman, en av grundarna bakom InMo.
Med övertygelsen om att alla kan träna utifrån sin förutsättningar, erbjuder InMo ett tvärvetenskapligt koncept inom träning, hälsa och rehabilitering
med individen i fokus.
Certifierade tränare som dessutom är dubbelutbildade gör det möjligt att
förebygga och rehabilitera.
– Träning och det vardagsliv vi lever kan skapa dysfunktioner i kroppen,
säger Peter.
– Då kan våra terapeuter gå in och hjälpa till med dom bitarna på en lite
mer detaljerad nivå.
Omvänt sker ingen vård utan träning. På så vis involverar sjukgymnaster,
läkare, kiropraktorer och naprapater de personliga tränarna för att optimera
behandlingen som utförs.
Med en bakgrund inom elitidrott, stressmedicin och ortopedi upplever
Peter att problemet med träning idag är att det saknas en helhet.
– Det jag märker är att man pratar om samma saker, men säger olika,
säger Peter som menar att friskvård blir som bäst när man samlar expertisen
från flera yrkesgrupper.
Alltså precis det som gör InMo så effektivt.
– Man kanske kommer hit för att träna en sak, för att sedan utvecklas över
tid med resten av utbudet. Vi hittar en väg för alla som kommer,
avslutar Peter.

& VACKRA EXTERIÖRER

Husmodell:

Nova 3
InMo är ett tvärvetenskapligt koncept inom träning, hälsa och rehabilitering med individen i fokus.

Sedan hösten 2016 driver InMo även gymmet, kliniken och squashverksam
heten på Kungl. Tennishallen AB i Stockholm. Redo för ditt livs form?
Besök InMo på Brahegatan 42 i Stockholm eller INMO.SE

BARRY’S – The Best Workout
In The World

State of Spine
– mer än hårda
knak

Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål. Hjärtligt välkomna att
kontakta oss. Tillsammans tar vi fram det optimala huset för just dig och
din familj. Se alla modeller och beställ katalog på vår nya hemsida
www.borohus.se.

Villor & Fritidshus

·

Tel 0325-18620

LIVETS VIKTIGASTE PLATS

”

Kiropraktik ökar kroppens förmåga
att fungera optimalt

Med fokus på livsstil och gemenskap tar så kallade boutique gyms just nu tränings
världen med storm, däribland marknadsledande BARRY’S som under de
senaste åren expanderat internationellt. Den effektiva träningsformen sprider
numera även energi i Stockholm och Göteborg.
Sprungen ur West Hollywood har den nischade träningsstudion BARRY’S länge samlat kändiseliten och lovordats för sina goda resultat. Inför
varje veckodag planerar personliga tränare unika träningsupplägg utifrån
det internationella konceptets ramar, där en timmas träning fördelas jämnt
mellan styrketräning och intervaller på löpband - varje pass med fokus på
respektive muskelgrupp. Träningen som sker i grupp och i en nattklubbsinspirerad omgivning lyckas förflytta energin, glädjen och glamorösa känslan från
nattk lubben in till träningslokalen.
Ett träningspass på BARRY’S kostar 250 kr och minskar stegvis när du
köper ett större paket. Ett upplägg som ger både maximal flexibilitet och
drömkroppen du längtar efter. För äkta träningsglädje och det bästa träningspasset i världen, besök BARRYS.COM

Som produkter av den digitala eran förtränger vi gärna att ökad skärmtid och obekväma arbetsställningar hotar folkhälsan. Men det finns bot.
– Kiropraktik ökar kroppens förmåga att fungera optimalt, säger Hanne
Kine Lauritsen legitimerad kiropraktor på State of Spine.
– Nervsystemet är det som bestämmer i kroppen, säger Hanne.
Som expert på nervsystemet och rörelseapparaten behandlar hon dagligen
barn och vuxna på sin praktik och understryker vikten av att arbeta före
byggande.
– Man sliter på vävnaden i kroppen om man inte underhåller den, säger
hon och jämför det med en bil som man kört för länge på fel växel.
Något som faktiskt går att räta till med bra ergonomi och regelbunden
behandling.
– Kiropraktik kan göra skillnad för alla, säger Hanne. Vi behöver bli mer
medvetna om hur kroppen funkar.

Du hittar Hannes praktik på Östermalmsgatan 87 och bokar din tid på STATEOFSPINE.SE
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Beställ vår nya villakatalog!
www.vastkustvillan.se

VästkustVillan har byggt hus sedan 1932, vi har med andra ord haft lång tid på oss
att utveckla den spetskompetens som krävs för att skapa boenden i toppklass. Hör
av dig till oss så hjälper vi dig att bygga ditt nya hem, livets viktigaste plats.
B U C K mer
E T L I Sinformation
T // 39
Beställ vår nya villakatalog på vår hemsida, där du även hittar
och
närmsta försäljningskontor. Givetvis är du välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600.

- Våra hus är som våra kunder, alla olika!
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På Hotel Continental du Sud har celebriteter, turister
och handelsfolk frotterat sig ända sedan 1829.

Välja mellan en casual middag på brasserie Harrys, eller fine dining
under kristallkronorna på Brasserie du Sud.

DESTINATION YSTAD:

Personliga möten på Skånes sydkust
Många av oss förknippar havsstaden Ystad med milsvida stränder och den
världskände romankaraktären kommissarie Kurt Wallander, men här ryms
också Sveriges äldsta hotell, Continental du Sud.
På Hotel Continental du Sud har celebriteter, turister och

handelsfolk frotterat sig i de exklusiva lokalerna
ända sedan 1829. Lagom till sommarsäsongen
invigs systerhotellet Fritiden Hotell & Kongress,
i ett gammalt badhus ett stenkast bort. En sju
våningar hög storsatsning, för magiska möten och
aktiviteter.

år. Som Europas knutpunkt blev Ystad och Continental du Sud tidigt ett vattenhål för entreprenörskap, inte minst på grund av då rådande utskänkningstillstånd. Att närheten till Europa främjar
turistnäring och hotellverksamhet går förstås inte
att sticka under stolen med.
– Läget in till stationen och hamnen har gjort
det levande, säger Martin.

I det forna badhuset Fritiden lever känslan från 60-talet

Hamnstad med anor

Belägna på varsin sida av tågperrongen ligger
hotellen på ett betryggande avstånd från varandra,
mitt i Ystad hjärta.
– Ystad har en fantastiskt fin och gammal
stadskärna, som är väldigt orörd, säger Martin
Jönsson på Hotell Continental du Sud.
Här har handelsresande samlats i hundratals

Fritidsaktiviteter med udd

Med start juni månad kommer konferensgäster
och lokala Ystadsbor att kunna njuta av utsikten i
Fritidens magnifika rooftop bar, gymma, spela
boule eller ta en öl, för att sedan välja mellan
en casual middag på brasserie Harrys, eller fine
dining under kristallkronorna på Brasserie du Sud.

I det forna badhuset Fritiden lever
känslan från 60-talet vidare.

Englesson Furniture & Beds

englessonfurniture

Englesson Furniture & Beds

englessonfurniture

vidare på de 8000 kvadraten, med originella
detaljer, som till exempel ett hopptorn i matsalen.
Här ska den välkända kedjan Harrys driva sitt nya
brasseriekoncept, i en ny avslappnad kostym med
fokus på vällagad mat. I konferensdelen tar man
tekniken till nästa nivå, med högupplösta skärmar
och touchstyrda system i de tio kongressalarna,
vilket även öppnar upp för större event med upp
till 250 deltagare. Som hotellgäst har man dessutom tillgång till Fitness24Sevens nya gymanläggning, vägg i vägg.
Gamla och nya möten

En kort promenad bort, på Continental du Sud
minner den eleganta matsalen ännu om 1800talets glansdagar. Idag ryms konferens, kulinariska upplevelser, konstgalleri och hotell i de fräscha
lokalerna, som genomgått ett smakfullt ansiktslyft
i samband med ett ägarbyte 2015. Att den anrika
verksamheten nu förstärks med Fritiden Hotell &
Kongress ser Martin som en logisk satsning, som
han hoppas ska kunna befästa Ystads självklara
plats på kartan.
– Det blev en naturlig samlingsplats och har väl
egentligen varit det hela tiden, säger han.
Läs mer och boka en konferens att minnas på
HOTELLFRITIDEN.SE och HOTELLCONTINENTAL.SE

Välkommen in i Englessons värld!
Vill vi gärna inspirera med vår nya hemsida www.englesson.se Försköna ditt hem med Englesson
möbler i modern, tidlös design, kända för sin höga kvalitet! Upplev soffornas fantastiska komfort
och välj klädsel från något av de stora tyghusen. Känn penseldragen i de handmålade borden...
Besök din närmaste Englesson möbelhandlare och välkommen in till vår unika möbelbutik
Englesson & Company på Danderydsvägen 69 i Djursholm, mobelbutiken@englesson.com
BUCKET LIST // 40
Öppet: mån - fre 11-18, lör 11-16, sön 11-15.

Två besläktade anläggningar gör det möjligt att
skräddarsy sin vistelse, till vardag som fest.
– Vi vill kunna paketera upplevelsen. Det är två
hotell, men ändå en helhet just på konferenssidan,
säger Martin.
Att lokalerna skiljer sig så pass mycket åt skapar
förstås också en spännande dynamik.
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Pärlan vid Östersjön

GRAND HOTEL SALTSJÖBADEN

”...yoga på morgonen,
vandring i de värmländska
skogarna på dagen och en
förstklassig måltid med
underhållning på kvällen”

Varje hotell är en egen värld. På Grand Hotel Saltsjöbaden bjuder den världen på extraordinära miljöer, flest soltimmar
i hela Stockholm och grandios historia. Med mer än hundra år inom hotellnäringen påbörjar man nu en ny resa mot en
modern hotellupplevelse, för romantiska weekends och professionella möten i världsklass.

VD Katarina Romell berättar om Meetings with Nature och Meetings with Therapy.

Sveriges Monaco i ny kostym

Naturnära möten, hav och salt

En gång sprungen ur bankdirektören KA Wallenbergs uppenbarelse om en svensk riviera, utgör
Grand Hotel Saltsjöbaden ett unikt landmärke i
Stockholms skärgård. Här är den så kallade ”Saltsjöbadsandan” allenarådande och borgar för allas
bästa i en drottninglik inramning. Att kändisar
och kungligheter kommit och gått genom åren är
ingen hemlighet. Med nya ägare siktar man nu än
en gång mot stjärnorna.
– Sedan tre år tillbaka har vi börjat en ny resa,
med nya ägare, säger Katarina Romell VD för
Grand Hotel Saltsjöbaden.
– Man kan väl säga att vi på något sätt är inne
på Grand Hotel 2.0, där målsättningen är att bli
ett superhärligt, fyrstjärnigt hotell där man gärna
tillbringar sin tid, säger Katarina.

Som ett led i det moderna tänket, erbjuder man
sina konferensgäster Meetings with Nature och
Meetings with Therapy. Två helt nya konferensformat för personlig utveckling och stärkt gruppdynamik
– Jag själv är väldigt intresserad av hur man
bygger grupper som fungerar, säger Katarina.
Hon har tidigare arbetat med kognitiv beteendeterapi i sin ledningsgrupp och sett att det fungerat
väldigt bra.
– Det var så det började egentligen. Och jag
tyckte att det måste finnas fler som är intresserade
av det här, säger Katarina.
Så öppnar kombinationen av den fantastiska
byggnaden och omgivningarna nära hav och skog
också upp för nya mötesplatser.
– Man måste ut i naturen. Man måste få andas
mellan varven, säger Katarina.
Hon betonar samtidigt hur viktigt det är att
ta en digital paus, oavsett vad som fört dig till
Saltsjöbaden. Vattnet, ett nära samarbete med

Med en omfattande renovering av de anrika
lokalerna hoppas man kunna dubbla sin omsättning och upprätthålla den forna glansen, på ett
modernt sätt.
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KSS och den egna gästhamnen nedanför lämnar
ingen brist på aktiviteter, vare sig det gäller segling, SUP eller kajak.
Romantiken i fokus

Den som hellre håller sig på land njuter med fördel
av en avkopplande spabehandling eller ett glas
bubbel på Champagneterrassen. Kanske också ett
ostron, innan middagen under glittrande prismor
i den franska matsalen med anor från 1800-talet.
Här är den ljuvliga utsikten alltid närvarande och
ambitionen hög, oavsett evenemang eller årstid.
Något som Katarina med personal vill slå ett extra
slag för. Särskilt när det kommer till gäster som
går i giftastankar.
– Vinterbröllop är något som vi tycker är
jättespännande, säger Katarina och berättar att
Grand Hotel Saltsjöbadens bröllopsarrangemang
är väldigt populära, vinter som vår.
– Kärleken lever året runt, säger Katarina.
Boka din unika vistelse på GRANDSALTSJOBADEN.SE

REKREATION OCH
REFLEKTION
på Dömle Herrgård Spa & Resort

Solen skiner alltid i Karlstad. Så även på Dömle Herrgård Spa & Resort, utanför Deje.
Inbäddad i Värmlands grönskande nav med utsikt över Smårissjön, är Dömle en upplevelse
för samtliga sinnen och tillfällen.
Dömle Herrgårds historia sträcker sig tillbaka till år

Oändliga möjligheter i förtrollande miljö

1446, då Katarina Bengtsdotter från Torp i Närke,
förärades ägorna i morgongåva. Efter många år
som stiftsgård har herrgården sedan drivits i
privat regi. Med golfbana några 100 meter från
uppfarten, sköna vandringsleder, nybyggt spa, uteoch innegym, padel och en rad andra aktiviteter
inpå husknuten, är det idag en modern anläggning
med anor, för såväl avkoppling som konferens. Hit
tar man kollegor, familj eller kärleken för några
dagars herrgårdsliv med guldkant.
– Vi har en toppmodern produkt i gammal
anrik miljö som vi med varsam hand renoverat och
restaurerat, säger Georg Möller, som sedan 2010
driver Dömle Herrgård tillsammans med kollegan
Jan Ohlsson.

Närheten till Karlstad gör den natursköna resorten
mycket attraktiv, inte minst ur ett miljöperspektiv.
Något som ägarduon tagit fasta på. Reception,
lobby, bar och spa är alla nyrenoverade och utbudet
brett, både när det kommer till spa, konferens och
kulinariska upplevelser.
På konferenssidan finns här alla möjligheter att
skapa ett helhetskoncept och vara exklusiv i de 66
unika herrgårdsrummen. En framgångsfaktor som
tillsammans med de utvalda aktiviteterna håller
ihop en grupp. Det kan betyda yoga på morgonen,
vandring i de värmländska skogarna på dagen och
en förstklassig måltid med underhållning på kvällen. Just att att kunna skräddarsy sin konferens
eller fest ser Georg som en självklarhet:
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– Vi jobbar nära gästerna i allt. Om man vill ha en
konferens med kvalitet då bör man kanske komma
bort från storstaden där alla skingras på kvällen.
Här är man tillsammans i en otroligt kreativ miljö
där man kan göra massor av grejer, både för kropp
och hälsa.
Kvalitet och omtanke

Värdskapet är allt, vad du än söker i din vistelse.
På ägorna finns något så unikt som ett eget kapell,
vilket bjuder in till bröllop med magisk inramning
eller teambuilding i kyrkomiljö.
Bakom kastrullerna hittar du välmeriterad
kökspersonal, med fokus på närproducerat och
ekologiskt. Noga utvalda råvaror med hög svans
föring och kvalitetsviner från egen källare gör
maten till en upplevelse i sig.
– Vi har väldigt bra mat, som vi får enormt
mycket beröm för, säger Georg.
I den nybyggda spa-delen kan man unna sig Baronessans

pedikyr, Grevinnans lyster, och Friherrinnans
helkroppsskrubb, eller bara insupa de sköna omgivningarna.
För visst är det något sagolikt med Värmland
och alla som verkar här.
– Värmland har en väldigt positiv klang, det
hör man bara i dialekten. Om man pratar om att
man bor i Värmland säger alla åh vad mysigt, fast
dom inte varit där, säger Georg.
Boka din drömhelg och läs mer om
Dömle Herrgård Spa & Resort på DOMLE.SE
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Konferens med havsstänk
på Stenungsbaden Yacht Club
Vackert beläget vid Hakefjorden, ca 35 minuter norr om
Göteborg, är Stenungsbaden en oas för sig. Här
har gäster kunnat njuta av anläggningen och dess
prisbelönta spa i decennier. Ett bekvämt avstånd
till Göteborg gör hotellet till en populär tillflykts
ort för konferens och teambuilding.
– Fler och fler konferensgrupper och gäster
söker sig utanför städerna för att komma undan
bullret och storstadsstressen, säger Martin Celander
som dagligen hjälper företag med förfrågningar till
Stenungsbaden.
Här utgör de sköna omgivningarna givetvis en
framgångsfaktor, liksom oändliga möjligheter när
det kommer till skräddarsydda aktiviteter – både
på land och till havs.
– Våra företagskunder idag önskar platser där
de kan vara kreativa och skapa nya idéer, fylla på
med energi – och då tar de sig gärna ut till det
avkopplande havet. Omgivningen och vyerna från
hotellet sätter verkligen fart på hjärncellerna och
får människor att våga tänka nytt och annorlunda,
säger Martin.
Och visst är det något magiskt rogivande med
vatten, som tillsammans med spa och god mat
utgör en extra dimension för gästerna. Som tillägg
till det ligger det hållbara resandet i tiden.
– Vi ser en ökad efterfrågan från företag som
tidigare reste utomlands på sina konferenser. Den
svenska västkusten är något av det vackraste vi har
i Sverige, säger Martin.

PASSIONATED
VIRGIN, 1 glas
1 msk Rose’s Lime
2 dl
Sprite
2 st
små passionsfrukter
is och mynta

Närheten till både Göteborg och Oslo, liksom den internationella flygplatsen Landvetter, skapar tillgänglighet
och efterfrågan. Stenungsbaden erbjuder även sina
gäster den unika förmånen att vara exklusiva och

ha hela anläggningen för sig själva vid konferens
och event. En möjlighet som gör vistelsen personlig
och minnesvärd.
Boka din nästa konferens idag på STENUNGSBADEN.SE

Gröna fingrar i sommar på Siggesta Gård

Lägg generöst med is i ett glas.
Dela passionsfrukterna och
skrapa ur dem i en skål. Häll
på Rose’s Lime och 1 dl Sprite.
Rör om och sila drycken över
isen i glaset.

För Siggesta Gård på Värmdö har hållbarhet alltid varit
en självklarhet. Sedan förra året driver de därför en
köksträdgård med hjälp av nyanlända från bland annat Eritrea och implementerar äldre odlingstraditioner som inte längre används inom svenskt jordbruk.
Med den 1500 m2 stora köksträdgården försörjer
man redan lokala producenter som Värmdö Bryggeri
med exempelvis humle. Ett nybyggt växthus gör
samtidigt fler skördar möjliga.
– Vi kommer i princip vara självförsörjande från
maj till september, säger Susanne Blomberg, VD på
Siggesta Gård.

Slå i resterande Sprite och lägg
i några passionsfruktskärnor.
Toppa med några blad mynta.
För fler drinkrecept, besök
www.rosesmixers.com

Hon berättar att det härproducerade tänket även
präglar det egna köket som serverar mycket grönt,
liksom gårdsbutik och deli där man köpa med sig de
förädlade grödorna. Nytt för i år är att man erbjuder
sina gäster att komma och odla i den hemtrevliga
gårdsmiljön.
Med hotell och konferensverksamhet året om
satsar Siggesta Gård just nu mycket på utomhusaktiviteter, avskildhet och lugn. Till sommaren öppnar
även en mountainbikebana och en naturstrand där
man kan hyra sup:ar och kajaker.
– Jag tror man längtar ut i naturen, istället för
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M I X W I T H PER F ECT I O N
FINNS HOS ICA, COOP, WILLYS, HEMKÖP OCH CITYGROSS

BUCKET LIST // 45

att trängas inne i stan. Inte minst i dessa tider, då
utlandsresor inte är ett alternativ för de flesta, säger
Susanne.
– Efterfrågan på semesterpärlor i närheten ökar
och då är Siggesta Gård perfekt både för weekendgäster, konferensgäster och barnfamiljer.
Hon nämner närheten till innerstaden, havet,
skogen och klippbaden men också alla de lokala producenterna; Säby Smakrike, Ostmakeriet på Rindö,
Malma Gård och många fler.
Välkommen att odla i Siggesta köksträdgård
under april-juli månad. Boka på SIGGESTAGARD.SE

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP

REVOLUTIONERANDE
TRÄNING FÖR
HÅLLBARA RESULTAT
EMS är en av världens mest effektiva träningsmetoder och har
använts sedan början på 1900-talet. 2016 öppnade X-shape
Fitness sin första studio, nu finns de på tre ställen i Stockholm
samt i Göteborg. De har ytterligare en studio på gång i Nacka
och söker franchisetagare över hela Sverige.
EMS är en metod där elektrisk ström styr dina musklers kontraktioner. Ju mer

ström som läggs på, desto mer måste dina muskler dra. Det gör att du kan
köra EMS långt över kroppens egen förmåga och stimulera muskler som
annars är svåra att komma åt. Dock icke att förväxla med produkter från
90-talets TV-shop, där muskler utlovades utan någon träning alls.
– Hos oss får man kämpa på, men vi anpassar intensiteten till kunden,
säger Linda Sandkvist, vd X-shape Fitness AB.
– Vi har alltifrån rullstolsburna till elittränade kunder och anpassar
övningarna till varje individ.
Själva passet tar 20 minuter och motsvarar flera timmars traditionell styrketräning,
vilket ger maximal träningseffekt.
– Det är för att vi kommer åt upp till 90% av kroppens muskelmassa och
kan spänna musklerna upp till arton gånger mer än på ett vanligt styrkepass,
säger Annika Holtet, operativ chef för X-shape Fitness AB.
Alla X-shapes studios erbjuder ett fullservicekoncept där träningskläder,
handduk, duschartiklar och funktionsdryck ingår i medlemskapet.
– Vi har byggt det som vi själva vill ha det. Snabbt, smidigt och smart,
avslutar Linda och Annika.
Vill du veta mer? Besök XSHAPEFITNESS.SE

www.greatearth.se
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“Vi har alltifrån
rullstolsburna
till elittränade
kunder”

Our timeless classic,
rewritten in bronze.
With an ever-changing patina
that reflects the passing years.
A single red hand that marks
the present day. And a future
that’s yet to be written.
The story continues.

Big Crown
Bronze Pointer Date

STOCKHOLM:
Björkegrens
Urhandel
•
Franks
Ur
Fredmans Ur • Klockmaster Fältöversten • Klockmaster Globen
NACKA-SICKLA: Stjärnurmakarna Nacka • Stjärnurmakarna Sickla
SOLNA:
Stjärnurmakarna
Mall
of
Scandinavia
TÄBY: Stjärnurmakarn Täby
MALMÖ: Huke Baltzar City
HELSINGBORG: Rydbergs Ur KRISTIANSTAD: Palmquist Ur
GISLAVED: August Petersson & Son KALMAR: Björkegrens Ur
GÖTEBORG:
Klockmaster Hansson • Magnussons Ur
BORÅS:
Klockmaster
Jälmers
Ur
FALKÖPING:
Klockmaster
Falköping
SKÖVDE:
Pagoldhs
Ur
JÖNKÖPING:
Klockmaster Engströms Ur LINKÖPING:
Malmbergs Ur & Optik NORRKÖPING: Becks Urhandel
VISBY: Klockia ESKILTUNA: Lindebergs Ur KARLSTAD:
Mollstedts Ur ÖREBRO: Ahléns Ur • Stjärnurmakarna
GÄVLE: Klockmaster Gävle Ulricehamn: Klockmaster Nilur
LUND: Hultins Ur
Distributor Denmark, Norway and Sweden: Stæhr A/S
+45 45269100 • info@staehr.as • www.oris.ch

