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EN TREVLIGARE RESA

GATE REPORT är Sveriges största affärs- och 
livsstilsmagasin för flygresenärer och distribueras gratis på
samtliga inrikesgater på Sveriges största flygplatser.
Vår upplaga är 60 000 ex och enligt vår senaste
läsarundersökning når varje nummer 116 500 läsare via
flygplatserna.

Med GATE REPORT når du inrikesresenären direkt på
gaten. Av dessa är ca 7 av 10 affärsresenärer med
beslutsfattande position. Medelåldern ligger på 40 år
och cirka 80 procent är höginkomsttagare.
Flygresenärens vardag är full av väntetid, vilket du som
annonsör kan dra nytta av. Det är via GATE REPORT
som du når denna vanligtvis stressade målgrupp som i
snitt väntar i 60 minuter på sin flight. Tidningen går inte
att missa, den finns i gaterna i anslutning till där man
slår sig ned och väntar på sin flight.

Varje nummer har en specialdistribution – vi finns
där våra läsare finns. På vintern innebär det att finnas
representerade på skidorter, på sommaren hittar du
GATE REPORT i Stockholms skärgård samt i Båstad
och Visby. Några nummer per år handutdelas
dessutom på aktulla platser och mässor.

Varför annonsera i GATE REPORT:
• GATE REPORT är störst på affärsresenärer med 116 500
  läsare per nummer och en upplaga på 60 000 ex.
• GATE REPORT når beslutsfattarna.
• De flesta tar med sig GATE REPORT ombord på planet
  och tar även med tidningen hem.
• GATE REPORTS unika extradistribution.
• Kvalitet och redaktionellt innehåll är att jämföra med
  exklusivare magasin som man vanligtvis köper
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Lena är utbildad i konst och 
dekorationsskolor i Sverige. 
Sedan 2010 har hon arbetat med 
mästerskulptör Gudmar Olovson 
i Paris. 

Lena hämtar sin inspiration ur mytologier 
från olika delar av världen och skapar med 
de gamla mästarna i åtanke men med nya, 
moderna och sensuella linjer. 

Lena har visat sin konst på gallerier och 
museer i Sverige, Frankrike och Italien. 
Hennes skulpturer, målningar och 
litografier finns representerade i många 
privata samlingar. Bronskulpturen “l’Envol” 
den flygande, placerades permanent 
sommaren 2015 i Cagnes sur Mer. En två 
meter lång bronsskulptur som står vid 
havet. 

Lenas litografier är gjorda på Idem, före 
detta Mourlot i Paris, en gammal fin 
litografiverkstad, där de stora mästarna 
gjort sina litografier. 
Lenas litografier finns representerade på 
Bibliothèque Nationale de France i Paris. 

Hennes bronsskulpturer är gjutna i 
Frankrike på de berömda gjuterierna 
Fonderie Godard, Fonderie de Coubertin 
och Fonderie Bronze d’Airain. 

Lena är medlem i prestigefyllda Fondation 
Taylor i Paris. 

– Skulpturen Europa och Tjurarna 
skulpterade jag efter den grekiska 

mytologin om Europa och Tjuren. Guden 
Zeus som klädde ut sig till tjur och rövade 
bort Prinsessan Europa. 
– Jag har skapat min “Europa”, symboliskt, 
med tre tjurar. 
Den är tänkt att bli ett monument i 
framtiden, i brons. Jag har redan gjort 
“Europa” och en av “tjurarna” i brons, men i 
detta utförande, med de tre tjurarna, finns 
skulpturen ännu endast i gips. 
 “Europa” som är stark, som slår sig fri från 
bortrövarna och lyfter... 
Det är min vision och min version av det 
stycke i historien, som fängslat många 
konstnärer, bland andra Milles. Hans 
version av Europa och Tjuren, är en fontän 
på Stora torget i Halmstad. I Bryssel finns 
en annan version av mytologin, som en 
bronsskulptur. 
Jag skulle gärna se min version placerad 
i en stad i Europa, i Sverige eller kanske i 
Strasbourg, vi får se.

– När jag skapade ”l’Envol”, en 
bronsskulptur i stort format som finns 
placerad på franska Rivieran utgick jag från 
en mytologi från Hawaii.” Hiiaka” som är 
vindens och molnens gudinna. 
Hon är målinriktad och flyger med vinden, 
men med en bestämd destination. Hon är 
också väldigt ansvarstagande. Eftersom hon 
är molnens gudinna, är det hon som håller 
upp det mörka i tillvaron. 
Denna gudinna är också en symbol för 
frihet för mig, för molnen och vindarna 
finns inga gränser, de flyger fritt…

Lena Dettervik
Lena Dettervik är en svensk konstnär, skulptör och målare.

Född 1961 i Linköping. Hon skapar i Paris och Tourrettes sur Loup, Frankrike. 

Europa och tjurarna
l’Envol
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De befinner sig, tillsammans 
med regikollegan Stefan 
Larsson, på Maximteaterns 
scen. I höst framställer de och 
övriga i ensemblen (bland 

dessa Johannes Bah Kuhnke, Ellen Jelinek, 
Charlotta Jonsson och Jens Hultén) den 
berömda Shakespeare-tragedin Macbeth.

I jämförelse med klassiska komedier föredrar 
de erfarna skådespelarna tragedier då de 
enligt dem är mer intressanta, relevanta och 
besitter mer substans. Tragedin beskrivs som 
tämligen utmanande och mer stimulerande 
för fantasin.

Macbeth är en av Shakespeares tragedier som 
framförts flest gånger. Hur gör man en sådan 
berömd pjäs till sin egen, efter så många 
föregångare?

- Man bör lira på en publik av idag. Texten 
måste bearbetas och bli mer tillgänglig. 
Det är inte mer märkvärdigt än att närma 
sig O’Neill, men språket kan dock vara en 
barriär vilket vi har arbetat på, svarar Mikael 
Persbrandt.

Han och Marie Richardson gör en gemensam 
gestaltning av makarna Lord och Lady 
Macbeth, men alla skådespelare har ännu 
inte tilldelats roller, och repetitionerna sätter 
igång på allvar i slutet av augusti. Vid det här 
laget har de ändock förberett sig väl på hur de 
ska sätta sig in i Macbeths destruktiva värld.

Macbeth skildrar krig, skam, girighet och ond 
bråd död. Hur fungerar det att gå in i en så 
destruktiv värld, påverkar det inte det privata 
livet?

- Ju jävligare och tragiskt det är, desto 
mer tillfredsställd blir man. Just när alla 
starka känslor sätts på allvar. Faktum är 
att de som spelar komedier ofta går hem 
otillfredsställda, berättar Marie Richardson.

- Det kan vara hybris att sätta upp detta, 
riktigt dumdristigt, tillägger Stefan Larsson.

- Men så har ingen av oss sett någon lyckad 
föreställning av just Macbeth, kontrar Mikael 
Persbrandt.

För ungefär 30 år sedan medverkade de 
tillsammans i Ingmar Bergmans uppsättning 
av King Lear på Kungliga Dramatiska Teatern 
i Stockholm. Stefan och Marie har sedermera 
agerat Shakespeare vid ett flertal tillfällen, 
men för Mikael är det, konstigt nog, första 
gången sedan dess.

- Nej, man fick lov att köpa den här teatern 
för det, säger han och ler.

Mikael Persbrandt äger sedan våren 2012 
Maximteatern tillsammans med Agneta 
Villman som också medverkar som 
producent. Macbeth har premiär den 19 
oktober 2016.

Macbeth
- Vi älskar tragedier, säger Marie Richardson och Mikael Persbrandt med en mun.

Foto Mattias Edwall
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DET REDAKTIONELLA 

LIVSSTIL OCH PRYLAR
De senaste prylarna, sköna upplevelser, mode,
böcker, konst, musik med mera!
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DET SVENSKA HÅRVÅRDSMÄRKET 
WATERCLOUDS lanserar nu Travelers Beauty Box, ett 
urval av de bästsäljande produkterna från Waterclouds 
sortiment i miniformat. Perfekt att ha med sig i 
resenecessären. Boxarna finns i tre olika varianter, speciellt 
anpassat för olika hårtyper och behov. Travelers Beauty 
Box Repair för skadat hår, Travelers Beauty Box Color för 
färgbehandlat hår och Travelers Beauty Box Volume för fint 
och tunt hår. Boxarna innehåller tre produkter i 70 ml format.

MÅLA VÅRENS FINA NAGLAR I HÄRLIGT NAGELLACK FRÅN MAKIASH! 
Från naturligt ljusa, klassiskt röda till trendigt mörka. Nagellacken finns i 15 färger.

Clear Red No 1, Red Plum No 3, Ruby Red No 2, Dusty Mud No 6, Smoky Earth No 4, Black Ebony No 7, Pale Pink No 7, Dusty Rose No 8, Smoky Violet No 9, 
Hot Pink No 12, Shocking Pink No 11, Cosmo Red No 10, Midnight Blue No 14, Skyline Blue No 15, Dusty Turquoise No 13

GUCCISMYCKEN FLORA
Guccismycken är dyrbara skapelser 
lämpade för att fira de viktigaste 
händelserna. Kvalitet, uppmärksamhet 
på detaljer och finish är de viktigaste 
funktionerna i dessa smycken. Gucci- 
smycken är eleganta och raffinerade, 
perfekta för alla tillfällen där du inte 
vill gå obemärkt förbi. Välj det du gillar 
mest för alltid vara chic och elegant.

STEVE MADDEN är en av Amerikas mest framgångsrika 
skodesigners. Skorna är inspirerade av vanliga människor på gatan 
och vad de bär – från New York till London och även andra städer i 
världen. Steve Madden som varumärke representerar idag en livsstil 
som är moderiktig men fortfarande bär med sig den självständiga 
funk-stilen som definierat varumärket i 20 år. På bilden syns 
modellen SLITHUR som finns tillgänglig i olika färger.

PETALE är en mjuk 
version av Extraordinary.
De blommiga noterna har 
fått en än mer romantisk 
ton som passar utmärkt till 
alla vårens och sommarens 
romantiska bröllop och 
högtider.

För henne

Att det svenska är i ropet reflekteras i 
årets Konditorrapport från Arla, som 
på temat Swedish Seasons fokuserar på 
vår mångfald i naturen och de färger, 
smaker och dofter som karakteriserar 
de svenska årstiderna. Att maximera 
råvarornas potential – och minimera 
svinn – är därför ett genomgående 
tema för recepten, oavsett om det 
handlar om att njuta av färska bär på 
sommaren eller att konservera dem för 
vintern. 

Formgivaren Martin Bergström har 
sammanförts med några av Sveriges 
ledande konditorer i ett unikt 
samarbete på temat Swedish Seasons. 

– Swedish Seasons ligger helt 

rätt i tiden med den svenska 
hantverksskickligheten och vårt 
säsongs- och miljötänk.  Vi ville 
utforska vad som hände när Martins 
formmässiga vision om det ”typiskt 
svenska” mötte konditorernas, säger 
Gunilla Blomqvist, Concept Manager 
på Arla Foodservice.

Tillsammans med konditorerna 
Patrik Fredriksson, Sara Aasum 
Hultberg, Magnus Johansson och 
Marie Skogström ledde Martin en 
skapande process från moodboard till 
färdiga recept som resulterade i tolv 
bakverk och desserter. Nytolkningar 
av svenska klassiker som kanelbullar, 
pannkakstårta och småkakor blandas 
med kreationer som speglar de 

svenska säsongerna och bjuder på en 
färgsprakande resa genom Sverige från 
norr till söder.

– Hur jag kombinerar material och 
hittar teman är en stor del i mitt 
arbete. Här har jag velat hitta en 
hyllning till hantverket och våra 
traditioner – ”mormor i framtiden” 
liksom.  För att vi ska ha en hållbar 
värld behöver vi blicka framåt 
samtidigt som vi måste bevara 
kunskap från tidigare generationer, 
säger Martin Bergström. 

Konditorrapporten kan laddas ner på 
Arlas kundportal https://kund.arla.se/ 

SKÖN FORM PÅ 
BAKVERKEN

Den svenska bakkonsten gör internationell succé och begreppet ”fika” har etablerat sig i inter-
nationella storstäder ett avslappnat och informellt sätt att träffas och umgås. Kanske kan vi nu 
börja tala om ett svenskt ”bakunder”, där lokala traditioner och hantverk bildar grunden för den 
kreativa blomstring vi redan sett inom musik, mode och design. Foto: Sandra Birgersdotter Ek
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MOTOR
Från aktuella till antika fordon av alla slag:
Bil, båt, skoter och motorcykel.

otland runt i nya
NISSAN GT-RG
Bekvämare och kraftfullare, vi har njutit 
och upplevt ett höstligt Gotland i nya 
Nissan GT-R.Text och foto James Holm

På Gotlands sydvästra kust finner man en 
magisk kustväg vid Eksta. Här kan man njuta 

av solnedgången även en kall höstdag. 
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MAT, DRYCK & RESOR
Recept, mat, resor, champagnetest mm. Allt från en
inblick i ostframställning till ett besök i
San Francisco ryms här!
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Egentligen planerade de att 
öppna en restaurang. Båda 
Johan och Ann-Katrin hade 
studerat på Grythyttans 
restaurang- och hotellskola 

och delade köksmästartjänsten på en 
restaurang på Djurgården i Stockholm 
när tanken om ett eget ställe föddes. 
Men istället blev företagets första 
uppgift, lite slumpartat, att distribuera 
den internationella desserttidskriften 

So Good Magazine på den svenska 
marknaden, berättar Johan Heibert. 
– Det är en otroligt bra tidning så när 
vi blev tillfrågade nappade vi direkt 
och snart stod vi på Sveriges Bageri och 
Konditorimässa och krängde tidningar. 
Samtidigt tyckte vi att utbudet av 
restaurangutrustning var ganska 
dåligt i Sverige och började bearbeta 
amerikanska Polyscience. Nio månader 
senare fick vi agenturen i Sverige och 

kunde bland annat börja sälja deras 
cirkulatorer. Då började det rulla igång 
ordentligt. 

PRODUKTER SOM ANVÄNDS AV 
VÄRLDENS BÄSTA KOCKAR
Söders Gourmet föddes 2010 och var 
därmed tidiga med att arbeta med 
innovativ matlagning och produkter 
för matintresserade människor med 
höga ambitioner. Förra året öppnade 

SÖDERS GOURMET 
- VILL ÖPPNA UPP RESTAURANGVÄRLDEN 

FÖR PRIVATPERSONER
Varför ska inte även hemmakockar kunna ha häftiga köksprodukter? Den frågan ställde 

sig Johan Heibert och Ann-Katrin Nylund. Med egna företaget Söders Gourmet erbjuder de 
utrustningen som förvandlar varje kök till en lyxrestaurang. Text Patrik Wirén Foto Patrick Clinton

BUSINESS TO BUSINESS
Fastigheter, logistik, juridik, pengar,
fonder med mera.
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– Här uppstår ett personligt möte 
som ofta saknas i dag. Dessutom är 
vår flexibilitet väldigt uppskattad. Du 
betalar för tiden du är här och då ingår 
skrivare, kaffe, kakor och allt annat 
du kan behöva för att arbeta, förklarar 
Eva. 

Lisa berättar att det även finns 
möjlighet att bli guld- eller 
silvermedlem.

– Som guldmedlem kommer du 
som du vill under dagarna medan 
silvermedlemmarna har halva priset på 
tidsdebiteringen. Medlemmarna har 
egna skåp också, ler hon och pekar mot 
de vackra skåpen bakom oss.

STOR SAMLING KLOCKOR
Tillsammans har de skapat en miljö 
som är motsatsen till stökiga caféer 
och opersonliga kontorshotell. Överallt 
i lokalerna finns utsmyckningar 

i form av detaljer – inte minst en 
imponerande samling klockor som alla 
fått personliga namn – som bidrar till 
en välkomnande atmosfär. Eva och Lisa 
har utan tvekan tagit coworking till en 
ny personlig nivå.  

Systrarna drev tidigare 
inredningsbutiken Villan och har 
dessutom byggt en del av möblerna 
själva. Lisa är utbildad smed, vilket 
bland annat kom väl till pass då de 
behövde ett bord i cafédelen. Hon 
säger att de vill att gästerna ska känna 
sig som hemma när de kommer hit.  

– Man ska kunna slå sig ned i en skön 
fåtölj med en kopp kaffe, eller gå in i 
”tysta rummet” om man har behov av 
det. 

PRISVÄRDA MÖTESRUM
Hour Office består av fyra rum som 
alla även fungerar som gallerier 

där konstnärer kan sälja sina verk. 
Det första som möter gästen är den 
öppna och luftiga cafédelen och 
längre in finns det ”tysta rummet” 
som kan liknas vid ett bibliotek för 
den som behöver lugn och ro. Till 
telefonrummet går den som vill ha till 
exempel ett Skype-samtal i enskildhet 
medan mötesrummet rymmer upp till 
sex deltagare. 

– Vi märkte omedelbart att det finns 
ett stort sug efter prisvärda mötesrum, 
förklarar Eva innan hon med ett varmt 
leende reser sig från bordet för att ta 
emot nya gäster. 

Det tar inte många minuter i systrarnas 
sällskap för att förstå hur mycket de 
älskar sina roller som värdinnor. 

– Att möta människor är det roligaste 
som finns, konstaterar Lisa. 

Det tar inte många minuter i systrarnas sällskap för att 
förstå hur mycket de älskar sina roller som värdinnor. 

GATE REPORT distribueras i gaterna på
Sveriges största flygplatser.

• Arlanda inrikes
• Arlanda utrikes
• Bromma
• Malmö Airport
• Landvetter
• Ängelholm

• Arlanda hyrbilscenter
• Arlanda Jumbo hostel
• Arlanda VIP

Samt diverse utvalda
hotell, klädaffärer, klockaffärer,
bilåterförsäljare, Restauranger/Barer
och på mässor och seminarier.

FLYGPLATSER OCH ANDRA STÄLLEN DÄR GATE DISTRIBUERAS
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Vi är många som dagligen 
köper dyrt kaffe för att få 
en tillfällig arbetsplats på 
ett av stadens caféer. Helt 
enkelt för att alternativet 

består av att antingen sitta hemma eller 
gå till en kontorsplats med skyhöga 
månadskostnader. Åtminstone 
brukade det vara på det viset. 

Sedan januari i år har Stockholm 
äntligen fått en adress som är 
anpassad för oss som söker en 
tillfällig arbetsplats. Det var då som 
systrarna Lisa Björnsdotter och Eva 
Carlson öppnade Hour Office på 
Folkungagatan 93 på Södermalm. Och 
gästerna har redan börjat hitta hit. 

När jag besöker lokalerna är 
mötesrummet bokat och människor 
sitter utspridda på olika arbetsplatser 
med sina laptops. Jag slås omedelbart 
av den familjära och omhändertagande 
känslan. 

DEN FLEXIBLA ARBETSPLATSEN DÄR 
GÄSTERNA KÄNNER SIG HEMMA
Trött på att jobba hemifrån eller att trängas på stökiga caféer med din laptop? Då är Hour Office det 
du söker. I en personligt inredd lokal på Folkungagatan arbetar du flexibelt utan bindningstid eller höga 
månadskostnader. Text Patrik Wirén Foto Patrik Wirén & Carl-Johan Ekberg
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