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ÅR 2021 LANSERAR BMW SIN NYA INNOVATIVA, HELT ELEKTRIFIERADE OCH SJÄLVKÖRANDE INEXT 

MED INTERIÖR PRÄGLAD AV DEN NYA DESIGNPRINCIPEN ”SHY TECH”. BMW HAR ALLTID VARIT 

EN BILTILLVERKARE SOM DRIVER TEKNIKEN FRAMÅT. PÅ ELEKTRONIKMÄSSAN CONSUMER 

ELECTRONICS (CES) I LAS VEGAS, USA, PRESENTERADE BMW SITT SENASTE TILLSKOTT DÄR VISION OCH 

FRAMTIDENS MOBILITET ÄR BARA FÖRNAMNET. Av Kim Hall

HÖG KOMFORT OCH INNOVATIV TEKNIK I 

SJÄLVKÖRANDE 
BMW INEXT
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i står inför ett paradigmskifte där bilarna blir smartare 
och innehåller mer komfort och avlastning för föraren 
samtidigt som säkerhetsaspekten att upptäcka faror 
snabbare än människan har utvecklats. Säkerhetssystemen 
arbetar proaktivt och där komforten kan liknas vid ett 

vardagsrum på hjul, säger Peter Maier, informationschef på BMW 
Sverige.

BMWs nya flaggskepp iNext innehåller ”Shy Tech”, intelligent 
teknik integrerad i interiören. Utöver ratten som har fått en ny form 
och bildskärm vid instrumentpanelen, utan synbara skärmar och 
knappar, kontrolleras bilens funktioner via Shy Tech. Det betyder att 
till synes ordinära ytor inuti bilen aktiveras och blir touchskärmar. När 
fingrarna rör mot träytan aktiveras en ljusstråle och följer människans 
rörelser. Detta fungerar också på klädseln i baksätet och styrs lätt med 
fingret på de visualiserade LED-lamporna om man exempelvis vill 
höja eller sänka musiken.

Den nya tekniken i bilen för den digitala och analoga världen allt 
närmre varandra. Det innebär att det kommer att gå att projiceras 
bilder och information, vilket så småningom gör bildskärmar 
överflödiga. Den intelligenta ljusstråletekniken är ett första steg mot 
detta. Funktionerna inkluderar dynamisk läsbelysning och interaktiva 
projicerade bildskärmar. Det innebär att text i en printad bok kan 
kompletteras med bilder, film och grafik där allt projiceras och 
kontrolleras med touch.

Den personliga röststyrda assistenten kan man med ett ”Hey 
BMW” agera centrumpelare i integrationen mellan förare, fordon 
och den digitala världen. Assistenten länkar samman bilens 
digitala, uppkopplade funktioner med andra smarta prylar och 
med hemnätverket, vilket underlättar för föraren att exempelvis 
göra inköp, stänga fönsterrutorna eller öppna dörren i bostaden via 
röstkommando i bilen.

Självkörande, elektrifierade smarta bilar är framtiden. iNext är 
en bil för hela familjen där alla får plats. Föraren till BMW Vision 
iNEXT kan välja antingen att köra själva i “Boost-läge”, eller bli 
körda i ”Ease-läge”. Vid “Boost” mode används elektrisk körning som 
levererar en mycket dynamisk och nästan helt tyst körupplevelse med 
nollutsläpp.

“Ease-läge” ger utrymme för både förare och passagerare att delta 
I ett brett utbud av aktiviteter. Inuti den generösa stora kupén består 
förarområdet av endast två synliga digitala displaypaneler och ratten. 
Den plana instrumentbrädan med beige tygbeklädnad och trä skapar 
tillsammans med ett tydligt mönstrat trägolv en inbjudande atmosfär.

I ”Boost-läget” är ratten och bildskärmarna vinklade mot föraren. 
Växlar man till ”Ease-läge” ändras förarens omedelbara miljö; Ratten 
dras tillbaka och pedalerna fälls ner för att skapa känslan av mer öppet 
utrymme. Skärmen växlar från körrelaterat läge till “utforskning”, 
vilket ger föraren och passagerarna förslag på platser och evenemang 
i omgivningen som kan vara av intresse för dem.

2009 lanserades BMW:s första elektrifierade modell, med BMW 
7-serien. Sedan dess har utbudet av elektrifierade modeller accelererat 
och finns nu i flertalet storleksklasser.

2018 var BMW, enligt IHS Market, den största leverantören av 
laddbara bilar i Europa. 

2019 lanserar BMW med fyra nya plug-in hybridmodeller. 
2020 lanseras helelektriska BMW iX3. 
2021 lanseras BMW iNext och BMW i4. 
2025 kommer BMW att erbjuda mer än 25 elektrifierade modeller, 

varav 12 är helelektriska.

V



För dig som tröttnat på svenska vintrar och svenska 
priser bygger vi en liten serie med sju unika villor i 
ett av Marbellas mest eftertraktade lägen.

Husen ligger på sluttningen vid bergskedjan Sierra 
Blanca med en magnifik utsikt över Medelhavet och 
det ikoniska landmärket La Concha. Med bara tolv 
minuters promenad till Marbellas gamla stad och 
åtta minuter till stranden kommer du att kunna njuta 
av allt det som gör Marbella till ett av världens mest 
eftertraktade resort.

Ditt hus anpassas till tomtens förutsättningar där 
olika tak och nivåskillnader skapar spännande rum. 
Sandellsandberg arkitekter har utgått från skandi-
navisk minimalism och inspirerats av traktens moris-
ka arkitektur som tillfört varma färger och material 
som marmor och sandsten. Varje hus har två pooler, 
spa, bastu, gym, garage, biograf och vinkällare.

På skandinaviskt vis är villorna minimalistiskt desig-
nade utåt. Det är på insidans drygt 800 kvadrat allt 
händer. Designen är formstark och integrerar den 
senaste tekniken. Med ny teknik lär sig huset famil-
jens vanor och livsstil. Här samarbetar vi med Bang & 
Olufsen, Nikos smarta ljussystem och Poggenpohls 
Porsche kök i en väl genomtänkt helhet.

För oss på SIP Homes är hållbarhet och säkerhet 
grunden i allt vi gör. Värt att veta är att du får ett hus 
som skiljer sig från allt annat. Stommen byggs med 
SIP-paneler som tillåter en estetisk design med hela 
vackra fasader. Men framförallt innebär det extremt 
låga energikostnader, något som kommer att spara 
dig mycket pengar under tiden du bor här.

siphomes.com

SIP HOMES
®

S C A N D I N A V I A

Ibland handlar livet om 
att satsa på en dröm

Connoiseur artikel.indd   2 2018-09-18   11:17:18
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SIP HOMES
®

S C A N D I N A V I A

Mitt namn är Tobias Fägnell och är grundare för SIP Homes Scandinavia. Till vänster ser du en av de sju unika 
villor som vi uppför i Marbella. De är ritade av Thomas Sandell, en av Sveriges mest framstående arkitekter. 
Läget, utsikten och utförandet gör de här villorna till drömboenden. Men det jag helst vill berätta om syns inte. 

Efter flera år i byggbranschen undrade jag varför utvecklingen gick så långsamt. Var fanns de hållbara lösnin-
garna? Jag började drömma om ett smartare byggmaterial för att kunna skapa klimatsmarta, säkra framtid-
shus. 

Idag driver jag sedan några år tillbaka en egen fabrik utanför Riga som tillverkar byggpaneler i materialet SIP 
med PIR isolering för den svenska, finska och spanska marknaden. Det här betyder att jag har full kontroll 
över materialflöden, leveranstider och kvalitet. SIP står för Structural Insulated Panel och ger alla de fördelar 
jag drömde om, till exempel rejält sänkta driftkostnader för husägaren. De tunna panelerna gör att bygget 
går snabbare och du får fler kvadratmetrar boyta. Husen byggs på plats – så inga fula skarvar utan bara käns-
lan av ett vackert, platsbyggt hus.

Min dröm blev sann. Om din dröm är ett hus i värmen, så kan det här bli första steget till att förverkliga den.

Connoiseur artikel.indd   3 2018-09-18   11:17:24



 
 

”MÅ BRA PÅ JOBBET 
OCH ÖKA DIN 
KREATIVITET”

Med dagens utveckling inom  
kontorsmiljön går vi mer åt öppna  
landskap och aktivitetsbaserade  
arbetsplatser. Det innebär ett nytt  

kreativt sätt att arbeta på. 

Välkommen till gotessons.se för inspiration.

FROM WORKPLACE TO CREATIVE SPACE – GOTESSONS.SE



FROM WORKPLACE TO CREATIVE SPACE

THE HUT LOUNGE COLLECTION
En mångsidig kollektion i modern design som erbjuder 

ytor för avslappnade samtal och kreativa möten.  
De öppna husen kombineras med Benches på hjul  

som tillåter dig att enkelt möblera om.

Välkommen till gotessons.se för inspiration.
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www.ernstalexis.se

STRYKFRIA SKJORTOR  
SOM PÅ BESTÄLLNING!
Ernst Alexis erbjuder en strykfri skjorta i två färger med fyra olika passformer. 

Med lång eller kort ärm. Välj mellan olika knappfärgskompositioner, förädlingsmöjligheter  
och förpackningsvarianter. Och det bästa av allt – det går att göra  

beställningar från endast en skjorta!

ERNST ALEXIS PROFILE ON DEMAND!

      5. VÄLJ FÖRPACKNING        4. VÄLJ BRODYR/TRANSFER         3. VÄLJ KNAPPDESIGN        2. VÄLJ PASSFORM                            1. VÄLJ FÄRG
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WWW.VARGARD.SE
08 748 77 00 • INFO@VARGARD.SE

Vår Gård är en dynamisk och levande mötesplats intill 
Baggensfjärdens glittrande vatten. Här fi nns en stark historia som 

sträcker sig drygt 100 år tillbaka i tiden då industrimagnaterna Thiel 
och Wallenberg byggde de vackra gamla husen. 

Några årtionden senare köptes villorna av Kooperativa Förbundet 
och Vår Gård blev hjärtat för KF:s utbildningsverksamhet. Eldsjälen 

Harald Elldin som var den förste ledaren lät människor ta del av 
estetik, konst och kultur jämsides med effektivitet och försäljning. 

Han menade att de skulle göra ett bättre jobb om de kände en 
mening, ett sammanhang och en koppling till historien. 

Mycket har hänt sedan dess och Vår Gård är nu en prisad modern 
mötesplats med gäster från när och fjärran, men arvet och kulturen 
lever kvar än idag. Med en värdegrund som lyhördhet, värme och 
engagemang efterlevs själen genom de människor man möter här. 

Tillsammans gör vi skillnad.

UPPLEV
VÅR GÅRD

 Tillsammans med utbildningsföretaget House of Sparks erbjuder vår 
Mötesakademi individer och företag ny kunskap för att främja hälsa, 
samarbete och nätverkande. Genom intensiva lärande-upplevelser får 

deltagare konkreta verktyg och inspiration för att skapa förutsättningar 
för innovativa, inkluderande och hållbara organisationer.

MÖTESAKADEMIN

Besök: www.vargard.se för kursutbud

 Under sommarmånaderna njuter vi av att vistas utomhus. Hav och 
grönska, varma vindar och svalkande bad ger ny inspiration och 

kreativitet. Ofta lämnar mötet lokalens fyra väggar för en diskussion i 
solen. Även köket fl yttar ut och serverar en härlig lunch på innergården. 

Upplev våra sommarmöten i skärgården.

Boka via bokning@vargard.se eller ring: 08-7487760

SOMMARMÖTEN

BOKA IDAG!

EN HISTORISK MÖTESPLATS
20 MIN FRÅN SLUSSEN
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EXPERIENCE MORE.
TRAVEL LESS.  
EXPERIENCE MORE.
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Champagne 
Jacquinot & Fils
CUVÉE CAROLINA GYNNING – Är en 
delikat blandning bestående av 70 
procent Chardonnay och 30 procent 
Pinot Noir. Det ger en frisk smak 
av fruktighet med inslag av bröd. 
De kristallklara bubblorna tillför 
en välbalanserad smakelegans till 
Champagnen som gör varje tillfälle 
värt att fira. Varje flaska är numrerad 
och har getts en omsorgsfull 
förpackning i form av ett designat 
produktblad med fyra olika motiv 
som sluter om flaskan, tryckt på 
ett exklusivt konstpapper. Ange 
Nr.7095201 eller namn Jacquinot & 
fils Gynning Brut vid beställning på 
Systembolaget. Pris 795 kr
Mer info http://gynningwine.se/
champagne

Fine Art Prints 
Carolina Gynnings Fine Art Prints är signerade och numrerade 
i upplagor om 75 ex. 
https://webbshop.gynning.net under ART pris 3.900 kr/st

Vinpropp Dansare i brons
Agneta Gynning gör förutom 
skulptur även designföremål 
som vinpropp och korkskruv 

samt smycken i brons. Se hennes 
hemsida www.agnetagynning.

com kontakt gynning@telia.com

gate tipsar



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

Lev livet lite mindre vardag



R. M. WILLIAMS COPENHAGEN
KØBMAGERGADE 5 | 1150 KØBENHAVN K | MONDAY-THURSDAY 10-18 | FRIDAY 10-19 | SATURDAY 10-17 | 

+45 28833159 | CPHSTORE@RMWILLIAMS.DK | WWW.RMWILLIAMS.DK
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gate tipsar

IOAKU BY FANNY EK
”Moon Collection” är en mix av 
det skandinaviskt rena mot det 
europiska djärva samtidigt som den 
medför de magiska egenskaper 
månen förknippas med. Fanny Ek, 
designer för det svenska mode- 
och accessoarföretaget IOAKU, 
presenterar vårens kollektion med 
månen som inspiration. Modellerna 
finns i två metaller med ett flertal 
färger som kombinationer i halsband, 
ringar och armband. Örhängen finns i 
både den multifunktionella varianten 
som kännetecknar IOAKU, men även 
som mindre örhängen för de personer 
som önskar det. Det finns även ett 
flertal djur och insekter i IOAKUs 
signatur kollektioner som verkligen 
är en av årets hetaste modetrender. 
De osymmetriska insekterna och den 
stora trollsländan är klara favoriter. 
Tillsammans med IOAKU, utstrålas 
sofistikerad elegans uttryckt med en 
unik stil. En graciös look som ekar 
både det förflutna och framtiden. 
Moderna former skapar en stark 
individuell stil som är igenkännlig, 
vacker och kraftfull. IOAKUs produkter 
är tillverkade i mässing med ett flertal 
lager överdrag av äkta metaller, som 
18 karat guld och silver. De är nickel, 
kadmium och blyfria vilket gör att 
även allergiker älskar att bära dem. 
Varje produkt kommer i en exklusiv 
ask med Fannys illustrationer som 
motiv. IOAKUs produkter är mestadels 
inspirerade av estetisk historia och 
natur i kombination med nya idéer, 
material och massvis av färg. Fanny 
tycker annorlunda är vackert och vill 
att man ska våga synas.  
 www.ioaku.com // #ioaku // @ioaku
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AGNETA OCH CAROLINA 

GYNNING
INSPIRERAR VARANDRA OCH ANDRA MED SIN 
KONST, DESIGN OCH INREDNING
TEXT: KIM HALL, FOTO: LUBBE OCH CLAES HALL
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CCAROLINA HAR ALLTID VARIT 

EN DRIVANDE PERSON 

MED STORT INTRESSE 

FÖR KONST, DESIGN OCH 

HEMINREDNING. STYRKAN 

HAR HON FÅTT AV SIN 

MAMMA AGNETA SOM ÄR 

SKULPTÖREN I FAMILJEN 

OCH SOM ALLTID HAFT MED 

SIG SIN DOTTER I ATELJÉN. 

VART MOR OCH DOTTER ÄN 

STÄLLER UT VALLFÄRDAR 

MÄNNISKOR DIT. 
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DDeras konst i Studio Gynning och Produktions omsätter ett 
par miljoner vardera och inredningsföretaget Gynning Design 
med mer än 300 återförsäljare omsätter cirka 30 miljoner kr. Nu 
planerar Gynnings att starta en Foundation eftersom de vill ge 
tillbaka och låta kraften leda till en bättre värld för barnen att 
växa upp i.

Konsten började med farbror Lars Gynning, erkänd 
gobelängkonstnär, som uppmuntrade Agneta att utveckla sin 
konstnärliga ådra. Han var hennes gudfader och största inspiratör. 
Han hjälpte Agneta när hon ställde ut i Stockholm första gången. 
Utställningen på Kulturen 2016 blev extra betydelsefull för Agneta 
där tre konstnärer från samma familj i olika generationer möttes. 
Där såg hon hur mycket hon hade blivit inspirerad av sin farbror 
och den samtida konsten, samtidigt som hon såg hur konsten hade 
gått vidare till Carolina.

För Carolina blev konsten en del av barndomen. Konsten fanns 
alltid där och mammas ateljé blev familjens vardagsrum. Här 
skapade de konst tillsammans och som liten flicka målade Carolina 
självporträtt som alla flickor gör, med skillnaden att flickansiktet 
med det blonda håret och fjärilar som flög omkring på målningen 
blev hennes signum.

– Mamma jobbade med en bokklubb Livsenergi och umgicks 
med spirituella personer. Det var så vanligt i vår familj och när 
jag skapar befinner jag mig i ett meditativt tillstånd. Jag har vuxit 
upp med alla dessa bitar, långt innan jag blev kändis 2004 då jag 
medverkade i Big Brother. Sedan dess har det blivit en rad tv-
program, tv-serier och film; Let´s Dance, Idol, Förkväll, Blondie 

"FÖR CAROLINA BLEV KONSTEN 

EN DEL AV BARNDOMEN. 

KONSTEN FANNS ALLTID DÄR OCH 

MAMMAS ATELJÉ BLEV FAMILJENS 

VARDAGSRUM. HÄR SKAPADE DE 

KONST TILLSAMMANS OCH SOM 

LITEN FLICKA MÅLADE CAROLINA 

SJÄLVPORTRÄTT SOM ALLA FLICKOR 

GÖR, MED SKILLNADEN ATT 

FLICKANSIKTET MED DET BLONDA 

HÅRET OCH FJÄRILAR SOM FLÖG 

OMKRING PÅ MÅLNINGEN BLEV 

HENNES SIGNUM.
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- film med Jesper Ganslant och Torpederna och Lingonligan, 
säger Carolina och tillägger att konsten alltid har funnits där.

Första gången Agneta ställde ut 1991-92 sina skulpturer 
på allvar var efter en utbildning i kroki med lera på 
Vuxenskolan. Det väckte ett intresse som fortfarande finns 
kvar och konsthallen i Falsterbo, där familjen Gynning 
bodde, blev deras offentliga arena. I Fiskarstugan i Falsterbo 
ställde för första gången den då 15-åriga Carolina ut sina 
målningar tillsammans med sin mammas skulpturer. I 
Galleri Palm ställde Agneta och Carolina ut tillsammans 
med Agnetas dåvarande bonusdotter Åsa Erwall, juvelerare. 
Därefter har de i elva år varit en självklarhet för alla som 
besöker konstrundan på Österlen. 

– Påskutställningarna på Ystad Saltsjöbad är otroligt 
viktiga för oss, det är som om alla som är på konstrundan 
kommer hit under påskveckan. Dessutom blir det bara fler 
så att vi har blivit tvungna att införa kösystem, säger Agneta.

Carolina bor med sina flickor Alicia 6 år och Adele 4 
år på Ekerö utanför Stockholm. Det är på Ekerö som hon 
har sin ateljé och det är också där hon får idéerna till nya 
inredningsdesign och smycken. 

Agneta har sin ateljé i Limhamn i Malmö, där hon 
ställer ut sina själfulla skulpturer i brons, sten och gummi. 
Dessutom är hon agent för försäljningen av Carolinas konst. 
Båda är flitiga utställare inom Sverige och utomlands. Bland 
annat har de ställt ut 2017 Tokyo Metropolitan Art Musem, 

2018 Florens Basilican of San Lorenzo i Italien med flera 
ställen.

Inredningssidan dök mer eller mindre upp av en 
slump när Carolina och Agneta var i New York och såg 
konstmotiv på en bricka.

– Jag har så många unga tjejer som följare på sociala 
medier som blir inspirerade av mig, men som klagar över 
att mina tavlor är så dyra, ”hur ska vi ha råd?” säger de. 
Mamma som hade kontakter inom textilproduktion tog 
fram en kudde med mina motiv. Vi gjorde tryck med 
fjärilar och ansikten på kuddar som vi sålde på en liten 
hemsida. Det blev en jättesuccé på en gång. På en vecka 
hade vi sålt 3 000 kuddar, säger Carolina och tillägger att 
det var då businesshjärnan sattes igång.

Fler produkter togs fram och till slut kunde inte 
Agneta hålla i alla beställningarna själv utan Carolina fick 
anställa en VD.

– Vi hade ingen uträknad plan. Det bara blev så. 
Allt har skett av sig själv. Jag brukar säga att nyckeln till 
framgång är att göra något du tycker är kul och som du 
brinner för, säger Carolina som tackar alla bra rådgivare 
de har mött på vägen.

Gynning Design och Gynning Produktion är 
passionerade företag med människor som älskar sitt jobb. 
Både Agneta och Carolina är ödmjuka för sin uppgift och 
tacksamma för alla snälla människor.
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Samma succé gjorde Carolina när hon träffade vinprodu-
centen Anders Åkesson och tillsammans producerar de nu 
Gynning Wine som saluför både Prosecco och numera också 
champagne med Carolinas motiv.

– Det är roligt när man får unika idéer och hittar 
samarbeten med oväntade människor som tillsammans skapar 
spännande koncept. Jag har tusen idéer och det är så roligt att 
samarbeta med mamma. Vi ger varandra energi. Hon är mitt 
största stöd i livet och bästa vän, säger Carolina och kramar 
om sin mamma Agneta.

Nu laddar de upp inför nya utställningar på Ystad Saltsjöbad 
under påskveckan, men också Norrvikens Trädgårdar i Skånes 
nordvästra hörn med premiär den 26-31 juli. Där emellan 
vilar de upp sig och får ny energi på Ibiza för Carolinas del 
och Indien för Agnetas del. Det är i Indien som Agneta 
hittar sina säregna stenar till halsbanden med den svävande 
kvinnokroppen i brons. Till Italien reser Agneta för att arbeta 
i sten.

Agneta och Carolina Gynning är positiva personer med 
mycket kärlek. De är tacksamma för sin succé och för alla 
som tycker att de sätter färg på tillvaron med sin konst, design 
och inredning. När Carolina Gynning målar hela världen för 
sin mamma så är det med fjärilar och färgstarka självporträtt. 
Agneta Gynning är den mer lugna av dem. Sinnesron som hon 
får på sina resor till Indien återspeglas i hennes skulpturer. De 
förmedlar ett inre lugn.

NU LADDAR DE UPP INFÖR 

NYA UTSTÄLLNINGAR PÅ YSTAD 

SALTSJÖBAD UNDER PÅSKVECKAN, 

MEN OCKSÅ NORRVIKENS 

TRÄDGÅRDAR I SKÅNES NORDVÄSTRA 

HÖRN MED PREMIÄR DEN 26-31 

JULI. DÄR EMELLAN VILAR DE UPP 

SIG OCH FÅR NY ENERGI PÅ IBIZA 

FÖR CAROLINAS DEL OCH INDIEN 

FÖR AGNETAS DEL. DET ÄR I INDIEN 

SOM AGNETA HITTAR SINA SÄREGNA 

STENAR TILL HALSBANDEN MED 

DEN SVÄVANDE KVINNOKROPPEN I 

BRONS. TILL ITALIEN RESER AGNETA 

FÖR ATT ARBETA I STEN.
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PPÅ DEN ARKITEKTONISKA MARKNADEN 
SATSAR PÅ SPANIEN

ROSS ARKITEKTKONTOR VAR BANBRYTANDE MED ATT ÅTERFÖRA FOKUS PÅ PRIVATA 

BOSTÄDER OCH ATT JOBBA DIREKT MOT SLUTKUND. PÅ DEN TIDEN, 1996, BESTÄLLDE MAN 

SOM REGEL HUS FRÅN KATALOGER. DE VAR OCKSÅ BANBRYTANDE MED ATT ANNONSERA 

UT SINA TJÄNSTER I MEDIA OCH ATT PRESENTERA SIG PÅ EGEN HEMSIDA. DET VAR PÅ DEN 

TIDEN MAN RINGDE UPP INTERNET VIA MODEM. IDAG ÄR DETTA EN SJÄLVKLARHET. 

PIONJÄRER

Text Kim Hall Foto: Design Pål Ross. Foto Ossian Tove, Mikael Damkier och James Holm
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om innovatörer tog Ross Arkitektur & Design även in 
en helt ny byggteknik och annorlunda arkitektur med 
eget formspråk som slagit väl ut. Nästa steg är att bygga 
exklusiva villor för svenskar på den spanska marknaden.

– Jag bodde 13 år på Kanarieöarna och vi har en medarbetare 
från Alicante som gjorde det naturligt att välja Spanien som 
ny marknad. Infrastrukturen som behövs för att stödja svenskar 
som behöver ett andra hem i Spanien har vi redan byggt upp. 
Byggstandarden blir lika hög som i Sverige. Vi isolerar husen 
så de skyddar mot både värme och kyla, men också är tysta 
och håller dammet utanför, säger Pål Ross, grundare till Ross 
Arkitektur & Design på Drottningholm i Stockholm.

I 22 år har Ross Arkitektur & Design varit banbrytande. 
När branschen ansåg att arkitekter skall arbeta bakom 
de stora byggföretagen gjorde Ross Arkitektur & Design 
tvärt om, de visade upp vad de kunde och hade att erbjuda. 
Hemsida ansågs inte vara adekvat beteende, men idag har 
alla arkitektkontor en hemsida.

– Jag är född nyfiken och ifrågasättande. Jag hamnar ofta 
i sådana sammanhang och ifrågasätter gärna eftersom jag 
anser att det finns så mycket att göra, säger Pål Ross.

Svensk byggteknik har haft en akilleshäl som kan 
resulterat i sjuka hus. En tredjedel av husbeståndet i Sverige 
befinner sig i riskzonen eller har redan drabbats, vilket beror 
på att man använt material som inte borde användas och 
undermåliga konstruktionslösningar.

"JAG ÄR FÖDD NYFIKEN 

OCH IFRÅGASÄTTANDE. 

JAG HAMNAR OFTA I 

SÅDANA SAMMANHANG 

OCH IFRÅGA SÄTTER 

GÄRNA EFTERSOM JAG 

ANSER ATT DET FINNS SÅ 

MYCKET ATT GÖRA"

JS
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Det har lett till att människor får koncentrations-
svårigheter, känner sig trötta och får utslag. Svenska tillbringar 
som bekant mycket tid inomhus och exponeras av inom-
husklimatet.

– Vi har därför tagit fram en ny byggteknik där vi 
gjuter stomme i betong och som är superisolerad av EPS 
(livsmedelsplast). Det tråkiga är att det består av olja, men 
bunden i block så slipper du riskera att den kommer ut i 
miljön. Blocken som används gör att de blir okänsliga för 
väder och vind, säger Pål Ross.

Ross Arkitektur & Design är också den första Svanen-
märkta arkitektbyrån. Alla deras konstruktionslösningar 
och materialval som de föreskriver för sina produktioner 
är förenliga med hälsosamt liv. De har också utvecklat 
ett eget formspråk som har sitt ursprung i människans 
välmående och rörelsemönster. 

– Människor ska kunna röra sig i vilken miljö som helst, 
men mår olika beroende på miljöer och rörelsemönster 
som vi tvingas in i. Den miljö vi omger oss med har 
samma starka påverkan som musik. Det vi åstadkommer 
för våra kunder är att omge dem med musik de älskar, 
förklarar Pål Ross.

De bygger hus utan alla hörn och fyrkanter/rektanglar 
som anses ge bättre nyttjandegrad, men som egentligen 
inte gör det.

– Man skulle kunna mäta sjukfrånvaron och se att den 
minskar i kommersiella byggprojekt där man dels får in 
fler rum på grund av vårt rörelsemönster, dels ekonomisk 
vinst i längden utan att bygga absolut billigast möjliga. 
Tusenlappen på sista raden gör att det blir billigare, säger 
Pål Ross.

Med tanke på dagens hållbarhetstänk arbetar Ross 
Arkitektur & Design mycket med energieffektiva hus, 
men istället för små fönsterpartier och tjocka väggar som 
ingen egentligen mår bra i, arbetar de mycket med att få 
in dagsljus och kombinera en miljö där själen mår bra, 
inte bara plånboken. 

– Lyckan är ett fundament där alla i familjen mår bra. 
Vi jobbar mycket med välmående som utgångspunkt. 
Om ett hus kostar 6 miljoner kr och de som bor där är 
olyckliga, är det bättre att bygga ett hus för 6,5 miljoner 
kr och alla mår lite bättre. Det är ett bättre val som i 
längden blir billigare, menar Pål Ross.

Det finns mycket som Ross Arkitektur & Design vill 
lära marknaden. På privatmarknaden bygger man som 
kund kanske ett eller två hus under en livslängd. Då 
hinner man inte samla på sig så mycket erfarenhet och 
stöd. Det stödet erbjuder Ross Arkitektur & Design.

– Vi gör världen lite bättre, ett projekt åt gången, 
avslutar Pål Ross.
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yggde drömvillan 
NÄR FAMILJEN GÖTESSON HITTADE DRÖMTOMTEN I HALLÄNDSKA FRÖSAKULL MED 

västerhavet SOM GRANNE STOD EN LITEN CHARMIG SOMMARSTUGA PÅ TOMTEN. TANKEN 

VAR ATT SOMMARSTUGAN SKULLE ERSÄTTAS MED EN MODERN ARKITEKTRITAD VILLA, MEN DET 

SKULLE TA FEM ÅR INNAN STUGAN REVS. IDAG HAR DEN SPANSKINSPIRERADE VILLAN MED EN 

GIGANTISK TAKTERRASS BLIVIT ETT LYSANDE EXEMPEL PÅ HUR ARKITEKTUR, DESIGN OCH AKUSTIK 

SAMSPELAR. 

Text Kim Hall Foto Anders Sällström

MED AKUSTIK OCH DESIGN I FOKUS
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t
Det är allt för sällan 

arkitekter och akustiker 
pratar med varandra 

i samband med nya 
byggprojekt. När villan i 
Frösakull skulle planeras 

förde arkitekten Tomas 
Stringdahl och Johan 

Götesson, ambassadör och 
affärsutvecklare på Götessons 

Industri AB, många 
diskussioner. Resultatet blev 

över förväntan.

omas Stringdahl är arkitekten och industridesignern från 
Falkenberg, även känd från Svt:s Husdrömmar, har ritat 
villan på Frösakull. Johan Götesson som arbetat med design, 
ljud och akustik i under flera år av sitt liv och är dessutom 
ambassadör och affärsutvecklare på Götessons Industri AB i 
Ulricehamn tog tillfället i akt att leva som man lär. Akustiken 
blev lika viktig som estetiken i projektet.

– Tomas kom tidigt in i projektet. Vi har arbetat 
tillsammans med produktdesign redan när min pappa startade företaget. 
Både jag och Agneta gillar Tomas idéer och arbetssätt som tar sitt uttryck 
på olika sätt, oavsett om det är kontorslampor eller exklusiva villor han 
designar, säger Johan Götesson när han öppnar dörren till smakfulla villan.

Tomten är en förlängning av stranden med en gles strandskog mot norr 
och kvällssol i väst. Den stora utmaningen var att huset skulle smälta in i 
naturen utan att förlora de givna kvaliteterna som platsen hade att erbjuda.

Villkoren på maximalt 1,5 plan med närhet till hav, vind och saltstänk 
ställde krav på materialval. Akustiken skulle vara den samma som på ett 
hotell trots att ytskiktet bestod av hårda material i betong och glas.

Det välvda taket där framsidan öppnar upp mot havet blev en fortsättning 
av havets vågor tyckte Tomas var en vacker första idé, men vem vill bo nära 
havet utan havsutsikt? De höga sanddynorna dolde utsikten.

Det var då den röda tråden som skulle löpa genom byggprojektet tog 
fart. Man jobbade med olika siktlängder och vyer, både i och utanför villan. 
Förslag nummer två landade i en enplansvilla i spansk stil med en gigantisk 
takterrass varifrån familjen Götesson kunde njuta av havet och utsikten. 
Sociala ytor som kök och vardagsrum blev husets hjärta medan sovrummen 
placerades i varsin ände av huset. Ett stort trädäck som löper längs husets 
hela sida förenar utemiljön med husets inomhusmiljö och har åtkomst från 
alla rum via stora skjutdörrar i glas. 
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– Vi satte upp regler för hur huset skulle kännas 
och upplevas. Viktigt var att materialet skulle tåla 
det tuffa klimatet samtidigt som det skulle stämma 
överens med naturen runt omkring. Vi valde slipade 
betonggolv, vilket är både lättskött och känns skönt 
att gå på barfota. Betong är som bekant tillverkad av 
sand vilket passar väl överens med stranden, säger 
Johan Götesson.

Akustiken är en annan viktig del i projektet 
och som ska överensstämma med inredningen och 
designen. De öppna ytorna är en utmaning likaså 
betonggolvet och glasytorna som vetter mot väster 
längs hela långsidan.

– Vi löste det med ett innertak av vitpigmenterad 
ek som används genomgående i huset, men även 
utomhus, vilket ger en sammanbindande visuell 
effekt, säger Johan Götesson.

Ljudet bryts upp av stavarna genom så kallade 
diffusion. Resterande ljudvågor passerar mellan 
träribborna igenom en svart akustikduk innan 
ljudet fastnar i ljudabsorbenter som ligger överst 
och täcker hela innertaket. En vacker och effektiv 
akustiklösning.

Bjälklaget har ljudisolerande EcoSUND 
från Akustikmiljö och gips med hög densitet. 
Sammantaget minskar det ljudets transmission 
mellan rummen dramatiskt. Genom glasrutan till 
garaget i husets kortsida syns familjens Lamborghini 
Gallardo LP 570 och Teslan som har eget 
laddningsuttag.

– Arkitekten och akustikern pratar inte alltid 
med varandra. Men det går att med enkla knep 
förena dem båda. Vi byggde ett hus genom att leva 
som man lär och resultatet blev riktigt bra, säger 
Johan Götesson.

FAKTA
Götessons Industri AB 
startade 1984 av Johans 
far Ola Götesson.
Johan Götesson köpte loss 
bolaget från sina föräldrar 
2007.

Exempel på projekt: 
Zlatans nya Padel 
Zenter i Årsta, Benny 
Anderssons Musikstudio 
Google kontor i Schweiz 
och ljudabsorbenter 
till restaurang Glöd i 
Skandinavium i Göteborg.

2015 köpte Götessons 
dotterbolaget Akustikmiljö 
i Falkenberg. 
65 procent av produkterna 
går på export.

Stort fokus har lagts 
på akustik och design 

i kombination. 
Istället för att 

gömma Lamborghini 
Gallardo LP 570 

bakom en vägg 
i garaget har 

arkitekten låtit 
uppföra en glasvägg 

mellan garage och 
rum.



Europas modernaste listmåleri finns i Leksand!
I ny stor och ljus produktionshall med smart LED-belysning och ett hållbart system för processluft och inomhusklimat, 
har vi nu installerat den nya målerilinjen. Den har mycket god kapacitet för ytbehandling av furu- och MDF-lister.
Med mer än 60 års erfarenhet av att måla ytbehandlade lister, har vi tillsammans med marknadsledande maskintillverkare 
utvecklat en helt unik ytbehandlingslinje anpassad till miljövänliga vattenbaserade färgsystem. 
Denna investering ger oss och er nya möjligheter för framtiden!

Standardprofil • Specialprofiler • Allmogelister • Egen design

SEBE-LISTEN – KVALITÉ FRÅN DALARNA!

Telefon: 0247-125 00, 127 40  |  sebe@une.se  |  www.uneprodukter.se



Estlandsvägen, Vaxholm

070-511 30 28

info@saxarensbrygg.se 

www.saxarensbrygg.se 

www.sidsid.se Showroom: Pilgränd 3,  Ystad



33

PASSIONERAD 
MÖBELDESIGNER 
OCH INREDARE 
MED PASSION, KÄRLEK OCH GENUIN 

INLEVELSE ANTAR CAROLINE EK SITT ARBETE 

SOM INREDARE OCH MÖBELDESIGNER 

BÅDE I OFFENTLIGA OCH HEMMILJÖER OCH 

I SAMKLANG MED SINA EGENDESIGNADE 

MÖBLER. Sedan augusti 2018 har 
Caroline Ek ett showroom på 
Rådmansgatan 21 i Stockholm. 

UNDER MÖBELMÄSSAN DEN 5-9 FEBRUARI I 

STOCKHOLM PRESENTERAR CAROLINE EK SIN 

DESIGNADE MÖBELKOLLEKTION. A

AV KIM HALL

Med passion, kärlek och genuin inlevelse antar Caroline 
Ek sitt arbete som inredare och möbeldesigner både 
i offentliga och hemmiljöer och i samklang med 
sina egendesignade möbler. Sedan augusti 2018 har 
Caroline Ek ett showroom på Rådmansgatan 21 i 
Stockholm. Under Möbelmässan den 5-9 februari 
i Stockholm presenterar Caroline Ek sin designade 
möbelkollektion.

I mer än tio år har Caroline Ek arbetat som 
professionell inredare parallellt med att designa och 
producera en egen möbelkollektion. Caroline Ek 
Interiör & Furniture Design vänder sig både till privata 
hem och mer publika miljöer inom kontor, hotell och 
caféer. Hon arbetar i huvudsak med två färger; brun och 
svart, och gärna i material som metall och sten samt i 
kombination med mycket textil vid inredningsprojekt.

– Eftersom hemmet är så viktigt för oss i Sverige är 
det med ödmjukhet som jag antar uppgiften att inreda 
hemma hos privatpersoner. Att få hjälpa en familj med 
fulla agendor och en massa aktiviteter är det mycket 
att anpassa sig till och läsa in. Det gör också att alla 
uppdrag blir helt unika. Det är så kul, säger Caroline Ek 
som har sitt ursprung i Småland men bor i Stockholm 
sedan flera år.
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Oavsett om det är caféer, restaurang, hotell, kontor eller andra 
publika miljöer är det lika viktigt att förmedla trivsel och 
hemkänsla som när man inreder ett privat hem, menar Caroline 
Ek. Inspiration och idéer får hon från sina resor till exempelvis 
New York och London såväl som från Stockholm och de 
småländska skogarna där produktionen av hennes möbler utförs.

– Det finns en speciell kollegial sammanhållning mellan 
de småländska småföretagen. Alla hjälper och rekommenderar 
varandra på ett sätt jag inte mött tidigare, tillägger Caroline Ek.

Caroline Ek har tidigare ställt ut på Formex. Nu är det första 
gången hon ställer ut på möbelmässan. För Caroline handlar 
det inte om storskalig produktion av möbler. Snarare att visa 
på hantverket, elegansen och helheten som skapas genom att 
inreda med sina möbler även i kombination med andra möbler 
och accessoarer. 

– Ett hem består som regel av olika designer. Då gäller det 
att hitta en helhet så att allt hänger ihop, säger Caroline Ek och 
tillägger att olika rum kan också ha olika uttryck, men då med 
en tydlig stilkänsla som är genomgående.

Carolines karriär började vid Lunds konstskola där hon 
arbetade mycket med keramik och konsthantverk i olika 
material. Men att jobba enbart med konst skulle bli för ensamt. 
Hon flyttade till Stockholm för att studera inredning/ design 
men började att arbeta med inredning. Det var i den världen 
som Caroline Ek kände att hon hörde hemma. 

Idag är Caroline Ek en uppskattad möbeldesigner och 
inredare. Hon vill behålla produktionen i Sverige eftersom 
kontakten med möbeltillverkarna är viktig för henne. Inte 
minst för att gynna den inhemska produktionen, tänka miljö- 
och hållbarhet i produktionsledet och för konsumentens bästa.  
Den Labrador bruna färgen med ton av koppar till det svarta är 
ryggraden i hennes kollektion. Stål, metall, speglar och läder är 
basen, sedan är resten fantasi och utveckling. Hela kollektionen 
har en klassiskt tidlös känsla som passar såväl unga som äldre. 

Caroline Ek är inredningsdesigner som 
skapat sin egen möbeldesign. Hennes 
blick och träffsäkerhet har bidragit till att 
hon har inrett kontor och privata hem. 
I februari finns Caroline Eks kollektion 
att se på Möbelmässan i Stockholm och på 
Rådmansgatan i Stockholm.

#europcarälskarsport

25% rabatt på 
Helly Hansen när 
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OCH HANDVÄVDA MATTOR I AVSKALAD STIL
HANDKNUTET
NÄR DEN PRISBELÖNTA GRAFISKA FORMGIVAREN OCH 

CREATIVE DIRECTOR OLA JOHANSSON SKULLE INREDA SIN 

NYINKÖPTA LÄGENHET I BARCELONA LETADE HAN EFTER 

NÅGRA SNYGGA MATTOR SOM SKULLE SKAPA VÄRME I 

RUMMET. MEN ATT HITTA EN HANDGJORD MATTA 

MED 100 PROCENT NATURMATERIAL, FÄRGAD OCH 

TVÄTTAD UTAN FARLIGA KEMIKALIER VAR LÄTTARE SAGT ÄN 

GJORT. HAN TOG DÄRFÖR SAKEN I GENA HÄNDER OCH ÄR IDAG 

MATTDESIGNER MED EGEN KOLLEKTION I ÄNG STUDIOS.  

AV KIM HALL

– För mig är det viktigt att våga sig på färg och inte vara rädd för stora 
storlekar. Mattan markerar och skapar atmosfär i rummet. En handvävd 
eller handknuten matta med hög kvalitet håller en livstid, säger Ola 
Johansson som precis landat efter en mattmässa i Hannover.

Det är nu 30 år sedan Ola Johansson startade sin egen designbyrå. 
Han flyttade från Luleå till Stockholm 1980 för att bli grafisk formgivare 
och gick som lärling på en annonsbyrå. För fem år sedan då han köpte sig 
lägenheten i Barcelona saknade han en matta till sitt nya soffbord och soffa. 
Mattan skulle bestå av hundra procent naturmaterial, vara handgjord, och 
tvättad och färgad utan farliga kemikalier. Dessutom skulle producenten 
jobba mot barnarbete och helst se till att flickor fick utbildning. Med dessa 
krav begav Ola sig ut på jakt.

–  Men blev snart varse om att det var bäst att bli sin egen lyckas 
smed. Jag tänkte ”hur svårt kan det vara”? Jag letade producenter och 
hamnade i en fantastisk värld. Jag åkte på mässor, träffade producenter 
och mattillverkare. På Flooringmässan i Hannover lärde jag mig otroligt 
mycket och träffade mattproducenter som välkomnade in mig i branschen. 
Det bemötandet är man inte van vid, berättar Ola Johansson med 
entusiasm i rösten.

Mattbranschen är en ganska öppen och samarbetsvillig bransch 
där man gärna delar med sig av sina erfarenheter. Ola blev fast och 
tog hem prover från Indien och Nepal för att sedan bygga upp egna 
kollektioner. Den första kollektionen blev Cashmere Silk Collektion av 
äkta kashmirsilke, samma sorts silke som man producerar scarfar, sjalar 

och tyger av. Materialet gör att mattorna får en alldeles speciellt djup och 
schatteringar som varierar beroende på ljuset. Denna matta finns i tio olika 
färgställningar varav fem är ljusa och fem mörka och påminner om de 
långa ljusa sommarnätterna och mörka vintrarna i Norrland.

Andra kollektionen Himalaya Nettle Collection, en handknuten eller 
vävd matta av slitstark nepalsiska nässelfibrer som är lika fin inne som 
utomhus och som skiftar i naturbeige kulör. Samma material som förr i 
tiden användes för att göra fiskenät och rep vid honungsjakt.

Den senaste kollektionen är New Zeeland Wool Collection, hämtad och 
inspirerad från Olas barndom i Norrland. Ullen kommer från Nya Zeeland 
där fåren som betar högt uppe i bergen och har en speciell karaktär. 

– Jag tog fram två olika knytningar med tre olika färgställningar; natur 
och olika gråskalor. Vi tog även fram golvkuddar och kuddar till soffan, 
säger Ola Johansson.

Som formgivare inom förpackningsindustrin har Ola även på mässan 
i Hannover fått förfrågningar om att hjälpa andra mattproducenter att 
formge förpackningar av mattor till den skandinaviska marknaden. 
Lägenheten han köpte i Barcelona har han flyttat ifrån och in i en annan i 
samma stad. Det vackra stengolvet från 1800-talet vill han inte täcka med 
mattor. Däremot är nya huset på Värmdö perfekt för hans mattor.

– För tillfället delar jag showroom med min designbyrå på 
Tjärholmsplan, men drömmen är att hitta ett eget showroom för Äng 
Studio. Målet är att jobba med skandinavisk enkelhet med väldigt hög 
kvalitet, tillägger Ola Johansson.
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SVENSKA HEM
Vi drivs av lusten att välja ut det bästa inom inredning för ditt hem. Produkter och 
varumärken är speciellt framtagna för att hålla den höga kvalitetsnivå vi önskar. 

Välkommen in till e-butik eller butik. Vi fi nns över hela Sverige.

FURNITURE WITH DEDICATION
HASLEV.COM

SVENSKAHEM.SE
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– Vi bestämde oss för att göra något för alla kvinnor som lever 
i kvinnoförtryck. Inte ens feministerna har gjort mycket för 
dessa kvinnor som lever i förtryck, värst är kvinnornas egna 
kvinnoförtryck och hedersmord. Vi måste ställa upp för våra 
medsystrar, säger Camilla Thulin direkt efter modevisningen som 
ägde rum på Operakällaren den 8 februari i år.

Operaterrassen var fullsatt och till skillnad från många traditionella 
modevisningar har Camilla Thulin valt helt vanliga kvinnor i olika 
storlekar, längder och ålder att figurera som mannekänger.

– Mina kläder gör sig bäst på normala kvinnor med riktig 
rumpa och byst, oavsett storlek. Före detta stjärnmodellen 
Marie Lindfors, numer trädgårdsarkitekt, som ser ut som Ingrid 
Bergman är 1,82 m lång och bar upp mina kläder med sådan 
stolthet, lika väl som alla de andra väninnorna jag har som ställer 
upp i ur och skur. Björn Axén sponsrade oss med hår och make, 
berättar Camilla Thulin som nu packat för att resa på tygmässa i 
Paris, Première Vision.

Camilla Thulin gillar klassisk, tidlös design som man ska kunna 
hänga undan och sedan ta fram igen när andan faller på. Några 
korta kjolar är ingenting hon kommer att designa. Dessutom gör 
hon plagg som är storlek 34 upp till 50 just för att alla kvinnor 
oavsett figur, storlek eller form ska kunna bära hennes kollektion.

CAMILLA
THULIN
DESIGNAR KLÄDER MOT 
KVINNOFÖRTRYCK

THULIN
DESIGNAR KLÄDER MOT 
KVINNOFÖRTRYCK
NÄR DESIGNERN CAMILLA THULIN ÖPPNADE 

SIN MODESHOW I FEBRUARI FICK DEN VITA 

SKJORTAN MED CITAT FRÅN SKÅDESPELERSKAN MIA 

SKÄRINGER ”No More Fuck´s to Give” 

MEST UPPMÄRKSAMHET. ÅRET INNAN VAR DET 

SVENSKA AKADEMIENS FÖRE DETTA STÄNDIGA 

SEKRETERARE SARA DANIUS ”ULTIMATA KNYTBLUS” 

I SVART MED RÖDA KVINNOTECKEN I SAMBAND 

MED ”METOO”, SOM UPPMÄRKSAMMADES. FÖR 

VARJE SÅLT PLAGG GÅR 1000 KR OAVKORTAT TILL 

RIKSORGANISATIONEN GAPF. 

TEXT KIM HALL FOTO: NIKLAS PALMKLINT



En legendar från bioduken, nu i ny skepnad. Nya Ford Mustang Bullitt har en 
kraftfull 5,0-liters V8-motor med 460 hk, kombinerad med djärv design och 
smarta teknikuppgraderingar. Nu i den exklusiva Dark Highland Green-färgen. 
Få en ny dimension på ditt liv med Bullitt och dess unika karaktär. 
Läs mer på www.ford.se

Nya Ford Mustang BULLIT T
Från 532  500 kr

Från bilen

du såg

till bilen

du kör idag.

i filmen,

BULLITT och alla relaterade karaktärer och element © & ™Warner Bros Entertainment Inc. (s18). Bränsledeklaration blandad körning: 12.4 l/100 km, CO2 272 g/km. 
Garanti 5 år eller 10 000 mil. Miljöklass Euro 6.2. Med reservation för felskrivningar.

FordStore Hedin Bil Eklanda
Jolengatan 15 Mölndal
Tel: 031-751 75 20
Mån–fre: 9-18, lör–sön: 11-15 

FordStore Hedin Bil Segeltorp
Smista allé 11
Tel: 08-735 05 00
Mån–fre: 9-18, lör–sön: 11-16
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J

Till sin hjälp har hon mönsterkonstruktören Thomas Nordin, som 
är både konstnärlig och tekniskt en mästare.

– Många kvinnor köper en storlek för liten bara för att de är fast 
i en siffra. Man ska orientera sig och frångå kvinnoidealen. Vi ser 
olika ut. Det kan vara kloka briljanta kvinnor som har fått höra av 
sin mamma att de kanske har för tjocka armar eller något annat 
som sedan etsats fast i hjärnan hela livet. Vi lyckas omvända många 
kvinnor som kommer till oss, men jag blir ledsen av kvinnornas egna 
kvinnoförtryck, säger Camilla Thulin.

Det finns en rädsla i samhället att inte lägga sig i. Men hur 
skall man då åstadkomma förändring om ingen gör något, undrar 
Camilla Thulin som inte räds att sticka ut. 

– Jag röstar för jämlikhet och demokrati, rätten till sin kropp och 
rätten att rösta själv. Jag använder kläder som plattform och skjortan 
”No More Fuck´s To Give” är subtil och skriften diskret. Ett riktigt 
hantverk som passar alla kvinnor, säger Camilla Thulin.

Riksorganisationen GAPF, står för Glöm aldrig Pela och 
Fadime, är en politiskt och religiöst obunden sekulär och ideell 
förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förra 
året lyckades Camilla Thulin sälja 263 knytblusar via sin webbshop 
www.camillathulin.se vilket gav 263  000 kr till GAPF. Med 
skjortan ”No More Fuck To Give” hoppas hon få in en halv miljon 
till riksorganisationen.

– Vi medborgare måste ta tag i kvinnoförtrycket eftersom 
politikerna inte gör det. De är många systrar som råkar illa ut i 
hedersrelaterade relationer. Det är inte bra, säger Camilla Thulin.

"JAG RÖSTAR FÖR JÄMLIKHET 

OCH DEMOKRATI, RÄTTEN TILL 

SIN KROPP OCH RÄTTEN ATT 

RÖSTA SJÄLV. JAG ANVÄNDER 

KLÄDER SOM PLATTFORM 

OCH SKJORTAN ”NO MORE 

FUCK´S TO GIVE” ÄR SUBTIL 

OCH SKRIFTEN DISKRET. ETT 

RIKTIGT HANTVERK SOM 

PASSAR ALLA KVINNOR"
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OCH MINDRE SMÄRTSAMT MED EN STÄLLBAR SÄNG
SÄNGEN ÄR UTAN TVEKAN DEN VIKTIGASTE MÖBEL VI HAR. VI TILLBRINGAR UNGEFÄR EN 

TREDJEDEL AV VÅRT LIV I SÄNGEN, VILKET I SIFFOR INNEBÄR ATT NÄR VI ÄR 75 ÅR HAR 

VI SOVIT CA 25 ÅR. ÄNDÅ SPENDERAR VI STORA PENGAR PÅ TILLFÄLLIGA NJUTNINGAR SOM 

EXEMPELVIS UTLANDSRESOR, FRAMFÖR EN RIKTIG SÄNG SOM GER OSS NY VÄLBEHÖVLIG 

ENERGI I MÅNGA ÅR.  AV KIM HALL

LIVET BLIR LÄNGRE 
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roppen avsöndrar cirka 0,5-1 liter vätska beroende på kroppsstorlek per natt, 
vilket förklarar varför vi väger mindre när vi vaknar än när vi går och lägger oss. 
Då ska man veta att kvalster förökar sig gärna i kondensen och värme. Det är 
därför sängkläder och madrass ska vädras innan sängen bäddas.

Men det är inte bara av den anledningen som sängen bör bytas ut oftare än 
vad många gör. Alla med rygg, höft och axelbesvär bör se över sin säng. De som säger att man 
ska ligga hårt har inte lyssnat till sina kroppssignaler. Sängen ska ge kroppen möjlighet att sova 
utan onödiga rotationer och felställningar. Fel säng och sovställning kan göra att man får ännu 
mer ont och försämrad livs- och sömnkvalitet. Varje rotation vi gör när vi egentligen skulle 
ligga still stör vår djupsömn och gör oss tröttare. Vi vänder oss bland annat för att kroppen 
skriker efter syre/blodcirkulation eller onaturliga vridningar i våra leder.

Magnus Elgenkrona har jobbat med utbildning i sängar/sömn i hela sitt liv. Han var bland 
annat med att bygga upp sängkedjan Sova som leverantör och dessutom Sverigechef för den 
norska sängtillverkaren Jensen beds, som ägs som av Hilding Anders International. Numera 
har Magnus Elgenkrona en egen möbelbutik, Moblero i Staffanstorp.

– Som ung handbollspelare i Ystad på 1990-talet åsamkade jag tyvärr en allvarlig ryggskada 
som gjorde att jag tvingades avsluta min handbollskarriär för tidigt. Vid 22 års ålder fick jag 
jobb på möbelaffär i Tomelilla. Där föddes mitt möbelintresse. I butiken fanns bland annat 
Jensens sängar och insåg snabbt hur många utmaningar människor har på grund av sängen, 
säger Magnus Elgenkrona.

Magnus reste till Svelvik i Norge för att lära mer om anatomi och tillverkning på 
Jensenskolan. Under dagen pratade han med Jan Trygve Jensen, son till grundaren till Jensen 
& Birkeland, utan att förstå att han var VD på Jensen beds. Ett par veckor senare hörde 
dåvarande Sverigechefen av sig, och sa att Jan Trygve Jensen vill träffa Magnus för en intervju 
som säljare för Jensen beds i Sverige.

Magnus personlighet hade imponerat så pass på Jan Trygve Jensen att han ville att Magnus 
blev säljare på Jensen beds. En flygbiljett skickades och efter anställningstest på norska blev 
Magnus säljare/utbildare på den svenska marknaden. 

I 13 år arbetade han på Jensen beds som säljare, Key Account, Sverigechef, 
utbildningsansvarig, PU. Som representant för Jensen beds ansvarade han för sortiment/
säljutbildning för bland annat Sängjätten, Sova kedjan, Atlantis, Svenska Hem, EM Home 
med flera.

Idag har Moblero samarbete med elitlag i hockey och hoppas starta nya samarbeten med 
fler klubbar/föreningar. Idrottare tränar och spelar matcher vilket kan vara tufft för kroppen, 
skador är en tråkig bieffekt. Med bra sömn läker skador snabbare och alla vill bli skadefria 
snabbast möjligt.

Moblero säljer ca 80 procent ställbara sängar. Kunderna tar till sig kunskapen och 
återkommer med glädje för att berätta om hur bra deras kropp mår. En bra ställbar säng skapar 
utan tvekan flest nöjda personer när sängen är rätt inställd. 

Åtta av tio kvinnor över 30 års ålder har någon typ av smärta på sina höfter. Merparten 
av dessa onödiga smärtor beror på sidliggande/fosterställning i för hårda sängar över tid. I 
ställbara sängar undviker man smärtor i höft, rygg och nacke, genom att höja upp fot och rygg 
och lära dig sova på rygg.

– Jag hade en läkare i butiken som provade ut en säng. Efter genomgång var han förvånad 
över kunskapen som fanns i en ”vanlig” möbelbutik och berättade att allt jag givit råd kring 
stämde utmärkt med kroppens anatomi och funktion. Han berättade också att besvär hos 
kvinnor med smärta i höfter, är vanliga problem men som det pratas för lite om, säger Magnus 
som är förvånad över att det inte finns mer utbildning i det ämnet.  

De flesta ligger på sidan när de sover. I en sovställning på rygg i en uppställd säng får 
blodcirkulationen bättre flöde, andningen förenklas och mindre tryck på höft och axel ger 
oss färre ”vändningar” per natt vilket ger bästa sömnen. Minskas belastningen på utstickande 
delar som höft och axlar kan blodet enklare leverera syre och näring. Varje vändning stör 
djupsömnen vilket resulterar i trötthet och på sikt försämrad livskvalité. Bästa möjlig sömn är 
en förutsättning för att orka med vårt hektiska liv och få ut mest möjligt av det. 

– Man åldras snabbare både på ut- och insidan av dålig sömn, dessutom sänks 
immunförsvaret. Det bästa man kan göra är att rådfråga en butik med kända varumärken och 
kunskap i butiken. Det var därför jag startade i december 2016 startade Moblero i Staffanstorp, 
tillägger Magnus Elgenkrona.

k
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Helhetsintrycket när maten serveras ska kännas ekologiskt och närproducerat redan i 
keramiken. När konstnären, keramikern och formgivaren Agneta Livijn skapar sina keramiska 
kollektioner är det med inspiration av La Casa del Mare på den skånska Rivieran Torekov. 
Det är här hon plockar ruccula, solvarma tomater och färska örtkryddor som läggs på det 
egenhändigt handtillverkade keramikfatet. Lite olivolja och flingsalt på det så är maten 
serverad.

– Mat ska vara en njutning att servera. Därför använder jag alltid mina händer och formar 
leran för att få in känslan i produkten. Redan för 25 år sedan var kravet att keramiken skulle 
vara miljövänligt, säger Agneta Livijn när vi slår oss ner i det ljus öppna köket.

Hennes varma färgskala och unika former har länge varit favorit hos många och en absolut 
klassiker för de flesta. Hennes genombrott kom när Cafékedjan Wayne´s bad henne designa 
Lattemuggen.

1995 öppnade hon ateljé ”Agneta Livijn AB” i Stockholm och fick snabbt uppdrag av Ikea, 
Habitat och Marks & Spencer. Servicen Maräng blev en succé och Ikea lät bygga fabrik i 
Vietnam som tillverkade kollektionen. 

Nu har Agneta Livijn tagit fram en ny kollektion som passar väl in med de gamla 
klassikerna. Fiskfatet som hon en gång gjorde har fått nyrenässans. Det finns även inslag av 
frukt, bär och ekologiska kryddor i den nya kollektionen.

– Idag vill den nya generationen ha handgjord keramik. Det går inte längre att bara servera 
mat rätt upp och ner. Vi är inne i en tid där hållbarhet, ekologiskt och närproducerat är viktigt 
men också att det finns en vardaglig glädje i att laga mat. Med öppna planlösningar har köket blivit den naturliga samlingspunkten. Det är 
här vi umgås med familjen och vännerna, serverar och äter tillsammans. Maten och faten blir en upplevelse, säger Agneta Livijn.

Funktionalitet och påbyggnadsbar service med lång livslängd har alltid varit hennes motto. Att producera unika delar för köket i större upplaga 
är tämligen unikt. De flesta designers använder ritningar och mått, det gör inte Agneta Livijn. Hon använder sitt konstnärliga sinne, passion och 
yrkeskunskap när hon bygger sina originalmodeller. Glasyren smeker händerna när man håller i föremålen. De härliga färgerna gör själen glad. 

– Det krävs tålmodigt arbete och de bästa fabriker med de bästa proffsen för att få fram en kollektion som jag vill ha den. Portugal och 
Italien är bäst på detta, det är därför jag använt mig av dem i 20 års tid, säger Agneta Livijn.

Det är ingen tvekan om att handproducerade produkter ligger i tiden. Det dagliga ska också kännas varmt och skönt. Nu har även Bonniers 
konstshop upptäckt Agneta Livijns personliga och formsäkra kollektion, som är tidlös och lätt att uppgradera med tidigare kollektioner.

HANDGJORD KERAMIK FÖR KÖKET
TIDLÖS
FOTO: HENRIK NERO
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VÄLKOMMEN
SOM MEDLEM I KONST &
KULTURKLUBBEN CULTUS,
EN DEL AV GALLERI BERGMAN

För 675kr per år får du årligen ett
grafiskt blad till ett värde av minst 1500kr.

Som medlem är du automatiskt med i vårat 
årliga konstlotteri där måleri, grafik och 
skulpturer lottas ut. Värdet på första priset 
ligger mellan 20 000 - 30 000kr och vart 
femte medlemskap ger vinst.

2019 års medlemsblad Annelie Hallgren
Bli medlem och välj ett av dessa fyra blad.

Cultus
Galleri Bergman

Herrhagsgatan 48
652 22 Karlstad
054 - 20 00 00
galleribergmankarlstad.se/cultus
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DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ATI´S EL OCH ENERGITEKNIK AB

Hållbarhet – en 
lönsam investering

Intresset för klimatsmarta energilösningar 
ökar – något som ATI´s tydligt märker  
av bland sina kunder: 

– Det handlar inte bara om att kunderna
är mer engagerade i dag utan också om 
att det snabbt går att få lönsamhet i den 
här typen av satsningar. När det gäller 
klimatsmart belysning i fastigheter kan 
du få tillbaka investeringen redan efter  
cirka 1–4 år, för solceller rör det sig om 
cirka 8–15 år. När det gäller laddning av 
elfordon har du i dag väldigt låga driftkost-
nader i jämförelse med att tanka fossila 
bränslen, säger Jonas Mattsson, teknisk 
säljare hos ATI´s. 

Andrei Muresan, vd för ATI´s El och Energi- 
teknik, menar att bolagets breda erfarenhet 
innebär att de kan hitta den bästa lösningen 
för varje kunds önskemål:

– Vi är en helhetspartner, oavsett om

Läs mer på:
www.atis.se

ATI´s El och Energiteknik AB arbetar 
med elinstallationer och hållbarhet i 
klimatsmarta energilösningar. Att håll-
barhet i dag är en lönsam investering 
innebär att den typen av lösningar 
fått ett uppsving. 

det gäller elinstallationer, energioptimering, 
solceller, laddning av elfordon med mera. 

– Våra kunder kan börja med sin klimat- 
smarta satsning hos oss. Vi har kunskapen, 
erfarenheten och är auktoriserade, säger 
Jonas Mattsson. 

För att ytterligare bygga på portföljen  
av miljöanpassade lösningar har ATI´s  
också startat ett samarbete inom dags- 
ljusbelysning.

– Vi vistas inomhus upp till 90 procent
av vår tid och tänder alla lampor när man 
istället kan leda in dagsljus i lokalen. Denna 
typ av lösningar passar utmärkt till exempel- 
vis idrottshallar, lagerbyggnader, butiker 
med mera, avslutar Andrei Muresan. 

ATI’s El & Energiteknik AB grundades 1996 och  
är ett auktoriserat elföretag med ett 50-tal med- 
arbetare. Målsättningen är en långsiktig kund- 
relation med beställare genom att vara noggranna,  
kvalitetsmedvetna och flexibla i alla projekt. 
Nuvarande kunder är företag, fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar, byggentreprenörer samt 
statliga och kommunala bolag/förvaltningar.

FAKTA  ATI’S EL OCH ELTEKNIK AB

Klimatsmarta investeringar, som solceller, är en lönsam investering.

“Våra kunder kan börja 
med sin klimatsmarta 
satsning hos oss. Vi har 
kunskapen, erfarenheten 
och är auktoriserade”
– Jonas Mattsson, teknisk säljare på ATI’s El
och Energiteknik AB
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– Jag började skriva boken i fängelset efter 
att jag blev kontaktad av journalisten Majsan 
Boström som ville göra en intervju med mig. 
Hon föreslog att jag skulle skriva allt jag gjorde 
dag för dag under tiden jag satt i fängelset för 
att sedan samla mina upplevelser i en bok och så 
blev det, säger Paul Mardirossian som nu gett ut 
boken i eget förlag, PM Förlag.

Paul Mardirossian skrev på alla pappersbitar 
han kom åt och sparade. När han blev frisläppt 
och kunde resa hem till Sverige igen fortsatte 
han samla det han hade skrivit och sina minnen 
digitalt. Det skulle ta honom tio år att skriva 
boken Panama Incidenten.

– Jag hade aldrig känt mig så lurad i hela 
mitt liv som när jag träffade grekerna i Aten. 
Jag var entreprenör och hade gjort affärer i hela 
världen. De lurade mig på 2,3 miljoner euro 
med skilsmässa och förlorad familj som följd. Jag blev skogstokig och 
visste inte vad jag skulle göra, säger Paul Mardirossian nu när han blickar 
tillbaka få vad som hände.

Den enda som viste vad han hade gjort och inte gjort var Paul 
Mardirossian själv. Han hade invisterat alla sina tillgångar i ett enda projekt 
och trodde det skulle ticka in pengar varje månad. Men så blev det inte. 
Istället fick Paul Mardirossian sälja allt han ägde för att betala sina skulder.

DEA-agenten som jobbade för den amerikanska narkotikapolisen 
frågade om han kände till FARC-gerillan i Colombia. Paul Mardirossian 

hade hört talas om dem men visste inte vilka de var. 
– Den amerikanska, svenska, danska, spanska 

och Panamapolisen hade ögonen på mig, men 
jag trodde inte de var ute efter mig. Gerillan 
ville köpa vapen av mig, men jag sa att jag inte 
kunde garantera något utan att kontakta en 
vapenhandlare först. Gerillan ville ha prover 
hela tiden, men jag kunde inte ge några prover. 
Jag ville gå till polisen, men då hotade de ta min 
familj. Jag satt fast, berättar Paul Mardirossian.

Det skulle ta 1,5 år för Paul Mardirossian 
att övertyga den amerikanska åklagaren om 
sin oskuld. Då hade han suttit i amerikanskt 
fängelse i fyra år innan han blev släppt.

– Jag flyttade hem till mina föräldrar och 
hade en brant uppförsbacke att gå innan jag 
hamnade på fötter egen. Idag jobbar jag med 
något helt annat. Man blir aldrig frikänd enligt 

amerikansk lag och jag kommer aldrig att kunna sätta min fot i USA, 
säger Paul Mardirossian som växte upp i Tensta, Rinkeby.

Redan 1996 gjorde Jan Guillou en intervju om Paul Mardirossian och 
i slutet av februari i år är Paul Mardirossian med i Leif GW Perssons TV-
program för att prata om brottsprovokation.

Boken Panama Incidenten finns ute i bokhandeln. Som Gate 
Reportläsare har du chansen att vinna en av de tio böckerna som lottas 
ut mot att du skickare in ett mail till conny@mediafabriken.se. Då 
medverkar du i utlottningen.

REDAN FRÅN BÖRJAN KÄNDE PAUL MARD-

IROSSIAN ATT NÅGOT INTE STÄMDE NÄR HAN 

KOM TILL PANAMA. INTET ONT ANANDE HADE 

HAN GÅTT I FÄLLAN OCH BLEV TAGEN AV EN 

DEA-AGENT OCH HAMNADE SÅ SMÅNINGOM  

PÅ MCC I NEW YORK, ETT AV USA:S MEST  

BEVAKADE FÄNGELSE, ANKLAGAD FÖR  

VAPEN- OCH NARKOTIKAHANDEL. NU HAR 

PAUL MARDIROSSIAN SAMLAT SINA UPPLEVEL-

SER OM DET AMERIKANSKA RÄTTSSYSTEMET I 

SIN BOK PANAMA INCIDENTEN. 

AV KIM HALL

HAN UPPLEVDE 
INSIDAN AV ETT  
AMERIKANSKT 
FÄNGELSE

TIDLÖS ELEGANS
Månghundraårig tradition. Modern teknik. Hållbar 

produktion. Och förstklassigt hantverk.

Med natursten från Borghamns Stenförädling får 

du kvalitet och skönhet som varar i generationer.

Välkommen till oss!

Borghamns 
 Stenförädling AB
Stenvägen 6, 592 93 Borghamn
Tel. +46 (0)143-201 74
info@borghamns-stenforadling.se
www.borghamns-stenforadling.se

Nationalmuseum

Nationalmuseum
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SKYDDA DINA 
VÄSKOR MOT STÖLD 
OCH INTRÅNG
ATT RESA ÄR EN STOR DEL AV LIVET FÖR MÅNGA OCH ATT RESA 
SÄKERT OCH UTAN INTRÅNG I SINA PERSONLIGA ÄGODELAR SKA 
DÄRFÖR VARA ENKELT. DÄRFÖR HAR PACSAFE EN RAD FIFFIGA 
LÖSNINGAR FÖR DIG SOM VILL RESA TRYGGT.  

AV KIM HALL
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O– Oavsett om du bor på Hostel, sitter på ett café eller på en flygplats och väntar ska 
man kunna känna sig trygg. Ögonblicket gör tjuven, men du kan se till att ryggsäcken 
är fastlåst i stolen du sitter på eller i sängen där du sover. Oberoende på hur du reser 
finns en Pacsafe-väska med rätt låsanordning för dig, säger David Godemann, ansvarig 
för Pacsafe i Sverige, som själv är en flitig resenär och backpacker.

Idéerna bakom Pacsafe kommer från två australiensare som gillade att resa mycket 
i sin ungdom och gör det fortfarande. Under sina resor växte olika säkerhetslösningar 
fram som idag hjälper andra som gillar att resa runt för att se världen med egna ögon.

– Alla våra väskor har ett inbyggt säkerhetssystem. I nedre delen går det till exempel 
inte att skära sönder väskan med kniv för att komma åt värdesaker. I tyget finns ett nät 
av stål invävt som gör det omöjligt, säger David Godemann. 

Själva Pacsafe-nätet har varit grundidén till företaget, produkten lever kvar i tre 
olika storlekar och gör det möjlig att säkra även vanliga ryggsäckar eller väskor för 
intrång och gör det möjligt att låsa fast sina föremål.

Stora väskor som inte kan tas med in i flygkabinen som handbagage, utan måste 
checkas in och sedan lämnas på bagagebanden är extra säkra tack vare ett speciellt 
blixtlås som inte är helt enkelt att öppna. På så vis blir man inte av med sina ägodelar 
eller utsätts för att bli använd som kurir för illegala substanser. 

– Om någon skulle med våld bryta sig in går väskan inte att stänga igen. Då vet 
ägaren direkt att något har hänt väskan och saken kan anmälas för polis, säger David 
Godemann. 

ID-stölder ökar hela tiden i Sverige, oftast med hjälp av RFID-teknik (Radio-
frequency identification), en teknik som läser av information på avstånd. 

Via RFID-Safe, som finns i alla plånböcker, handväskor, axelväskor och ryggsäckar 
från Pacsafe kan du enkelt skydda din identitet, dina kort och pass. 

Sen 20 år tillbaka levererar Pacsafe produkter för alla som vill se mer, uppleva mer 
och njuta av en säker resa, allt med fem års garanti. För att göra det hållbart även i 
framtiden finns två nya linjer som kommer att lanseras i juli och som är tillverkade helt 
i återvunnen polyester och nylon. 

Do more, be more, see more, safe travels!

Återförsäljare
Addnature.se
Outdoorexperten.se
Outnorth.se
Pickpack.se
Vaskan.se
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FFLORIDA ASSOCIERAS JU MED SOL, VÄRME LIKSOM AVSLAPPNAT STRANDLIV OCH DET ÄR JU 

EXTRA ATTRAKTIVT UNDER VÅRA MÖRKA MÅNADER. GENOM ATT FLYGBOLAGET NORWEGIAN 

I BÖRJAN PÅ NOVEMBER FÖRRA ÅRET STARTADE DIREKTFLYG MELLAN STOCKHOLM OCH 

ORLANDO SÅ HAR EN STOR DEL AV FLORIDA KOMMIT NÄRMARE FÖR MÅNGA SVENSKA 

RESENÄRER. FÖR ETT FÖRDELAKTIGT PRIS KAN MAN DESSUTOM BOKA NORWEGIANS LYXIGARE 

PREMIUM CABIN. 

TEXT & FOTO: MATS MONTNER

HAR KOMMIT NÄRMARE

FLORIDA
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taden Orlando är en egen turistdestination i sig 
själv med de kända temaparker som byggts upp 
av Disney och filmbolaget Universal. Utöver detta 
finns det drygt 25 golfbanor i Orlandoområdet. 
Så det är kanske inte så märkligt att vårt svenska 
golfproffs Annika Sörenstam har sitt hem här. 
Både Disneys och Universals områden består idag 

av ett flertal temaparker med intilliggande hotellkomplex. För att 
besöka alla temaparker behöver man nog ungefär två veckor och 
Orlando har även annat att erbjuda en turist. 

NÄRA TILL MYCKET ANNAT
Orlando ligger mitt inne i Floridas inland men man behöver inte 
åka mer än en timme eller två med bil åt väster eller öster för att 
hitta andra intressanta besöksmål. Där erbjuds både sol och bad, 
spännande besöksmål liksom kultur och vibrerande storstadskänsla. 
Färdas man österut så finns Kennedy Space Center med allt om 
rymduppskjutningar nära liksom en hamn för Disney Cruises för 
kryssningar runt Bahamas och andra närliggande ögrupper. Här 
finns också orter inriktade på surfing samt Nordamerikas äldsta stad 
Saint Augustine, grundad 1565.

Längs den mexikanska golfen, väster om Orlando, finns en 
rad orter värda ett besök. De mest kända är Saint Petersburg och 
Sarasota. Det vanligaste sättet att ta sig runt i Florida är med egen 
bil och taxi finns knappt på vissa platser. Så om man vill ta sig runt 
är hyrbil att rekommendera. Amerikanska statliga järnvägsbolaget 
Amtrak trafikerar dock även Orlando och andra städer i Florida med 
sina, ur europeisk synvinkel, jättestora tåg, och de är en upplevelse i 
sig. För budgetresenären finns även ett bussnät.

UPPLÄGGET I TEMAPARKERNA
I Orlando fungerar saker och ting kanske lite annorlunda än vad en 
europé kanske är van vid. Bestämmer man sig för att bo på Disneys 
eller Universal’s hotell så blir man, utan bil, ganska låst vid denna 

S
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temaparks arrangör och allt som hör till dem. Det finns mycket att välja 
inom varje område på och allt är skapat så att besökaren inte ska behöva 
något utifrån. Man hittar inte ens ett Seven Eleven nära parkerna eller 
dess hotell. Detta kan ju vara avkopplande på ett sätt men också lätt bli 
lite dyrt. Både Disney och Universal har kostnadsfria nät av bussar och 
båtar mellan temaparkerna och hotellen inom sina respektive områden, 
så de är ganska separerade. 

DISNEY
Orlando var fram till1960-talet ett sömnigt område där huvudnäringarna 
var boskapsskötsel och citrusfruktodling. På 1960-talet började 
den första förändringen ske genom arbetskraftsbehovet till 
rymdprogrammet vid dåvarande Cape Canaveral (Cape Kennedy). 
Det ursprungliga Disneyland, i stadsdelen Anaheim i södra Los 
Angeles, kunde i slutet på 1960-talet inte expandera mer på grund av 
omkringliggande bebyggelse. 

Därför letade företaget The Walt Disney Company efter en ny 
plats där man kunde utveckla sina idéer för inte bara en, utan flera 
temaparker. Man letade efter en plats med låga markpriser och där 
klimatet var varmt och skönt som i Kalifornien. 1971 öppnade Disney 
den första temaparken i Orlando och det blev en ny ursprungstrogen 
variant av Magic Kingdom i Disneyland i Los Angeles. Universal 
hängde på trenden ett antal år senare och det har ytterligare förstärkt 
Orlando som en av världens största turistdestinationer. 

LÄNGS DEN MEXIKANSKA GOLFEN, VÄSTER OM ORLANDO, FINNS EN RAD ORTER VÄRDA ETT 
BESÖK. DE MEST KÄNDA ÄR SAINT PETERSBURG OCH SARASOTA. DET VANLIGASTE SÄTTET 
ATT TA SIG RUNT I FLORIDA ÄR MED EGEN BIL OCH TAXI FINNS KNAPPT PÅ VISSA PLATSER. 
SÅ OM MAN VILL TA SIG RUNT ÄR HYRBIL ATT REKOMMENDERA.



Välkommen till Jönköping, pärlan vid Vätterns södra strand. 

Nära dig. Och Jönköping.

Hit tar du dig snabbt och smidigt från huvudstaden.
Dagliga avgångar från Stockholm-Bromma med BRA. 
 

KONFERENS, WEEKEND, FEST & BRÖLLOP

Vacker miljö (109 hotellrum, 233 bäddar) för er nästa konferens:  
www.sundbyholms-slott.se/konferens/

Vid södra Mälaren, 
ca 70 minuter från Stockholm.

Tips på weekendpaket
www.sundbyholms-slott.se/weekendpaket/

Glittrande nyårspaket: 31/12

Skaldjursweekend: 11/1 t.o.m. 5/4 2019

Romantisk Lyxweekend Lördag: 
Champagne och frukt i en lyxig svit med 
bubbelbadkar, slottets stora afternoon 

tea, fyrarätters middag samt frukost: 
Flertalet lördagar året runt, ej storhelger.

www.sundbyholms-slott.se
/weekendpaket/ordinarie-weekendpaket/

Vi har även konferens- och bröllopspaket!

info@sundbyholms-slott.se
016 - 42 84 00

www.sundbyholms-slott.se/weekendpaket/champagneweekend/
www.sundbyholms-slott.se/weekendpaket/mordweekend/

Mord eller bubbel på Slottet?
Mordweekend - en interaktiv och farsartad 
mordpjäs med professionella skådespelare 
till en trerätters middag, logi och frukost: 
9/2, 15/2, 16/2, 23/2, 1/3, 2/3, 9/3, 15/3, 16/3, 23/3, 
29/3, 30/3, 12/4, 13/4, 20/4, 27/4, 3/5, 11/5.

Champagneweekend - provning av bubbel 
med slottets sommelier följt av fyrarätters 
middag, logi & frukost: 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 5/4.
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BARNVÄNLIGT
Om det är en semester med unga barn man tänkt sig så är troligen 
Disneys parker de mest lämpade. Där råder en tydlig familjeinriktning 
och man känner direkt känner att barnvänligheten svävar i luften. Med 
familjeinriktad menar jag att det är inriktat för hela familjen, oavsett ålder. 
Tillgången på exempelvis alkohol är låg i Disneys parker med undantag 
för Epcot som bland annat erbjuder äkta franska restauranger. 

STAR WARS UTVECKLAS
Disney köpte för ett par år sedan företaget Lucasfilms, av grundaren 
George Lucas, och har därför fått rättigheterna till alla Star Wars-filmer 
liksom filmerna med Indiana Jones. Av Disneys olika parker är Disneys 
Hollywood Studios den som är under mest utveckling just nu. Man 
håller exempelvis på att bygga ett helt nytt område med Star Wars tema. 
Dessutom är man på väg att uppföra en stor linbana mellan Disneys 
hotellområden och Disneys Hollywood Studios.

DOWNTOWN DISNEY
Det finns ett intressant område som tillhör det hotellkomplex som heter 
Disney Springs med flera shopping- och restauranggator. Här finns 
butiker för kända modemärken samt ett stort antal restauranger liksom 
Disneys egen största butik samt specialbutik för Star Wars med mera. 
Området kallas även “Downtown Disney”. Här ligger även ett galleri för 
Disneykonst samt en restaurang signerad Wolfgang Puck - Hollywoods 
mest kände krögare med stjärnornas favoritkrog, Spago.    

UNIVERSAL ORLANDO
Universal i Orlando består av flera temaparker och hotellkomplex 
där Universal Studios Florida är den äldsta parken som öppnade 
1990. Här finns det gott om avancerade åkattraktioner och berg- och 
dalbanor med inspiration från de många filmer som Universal ligger 
bakom. Flera är inte så lämpliga för små barn varför denna nöjespark 
kanske mest lämpar sig för lite äldre barn och vuxna. Men Universals 
område innehåller en hel del annat som kan passa för mindre barn. Det 
känns verkligen som att man befinner sig i en filmstad med kulisser 
från exempelvis New York, San Francisco och Los Angeles. Området 
används faktiskt som äkta filmkulisser ibland. Några av de filmer som 
fått attraktioner med anknytning till sig är Mumien, Transformers och 
Men in Black. 

Universal’s Islands of Adventure tillkom lite senare. Där kan man hitta 
attraktioner hämtade från en rad filmer som Jurassic Park, The Hulk och 
Spiderman men gränserna mellan de två temaparkerna märks knappt. En 
ny succé, som har områden i båda Universals parker, är The Wizzarding 
World of Harry Potter. De båda delarna sammanlänkas genom tåget 
Hogwarts Express. 

- Harry Potters värld är en stor framgång där det alltid är fullt av 
besökare, för Harry Potter är ju världsberömd. Britter är annars den största 
besöksgruppen i temaparkerna här efter amerikaner och kanadensare så 
de bidrar troligen en del till de höga besökstalen. Sedan gillar britter 
att åka till Florida för att komma bort ifrån regn och kyla, säger Kevin 
Gibson - ansvarig för Universals PR och marknadsföring i Europa.

OM DET ÄR EN SEMESTER MED UNGA BARN MAN TÄNKT SIG SÅ ÄR TROLIGEN DISNEYS PARKER 
DE MEST LÄMPADE. DÄR RÅDER EN TYDLIG FAMILJEINRIKTNING OCH MAN KÄNNER DIREKT 
KÄNNER ATT BARNVÄNLIGHETEN SVÄVAR I LUFTEN. MED FAMILJEINRIKTAD MENAR JAG ATT 
DET ÄR INRIKTAT FÖR HELA FAMILJEN, OAVSETT ÅLDER. 



En legendar från bioduken, nu i ny skepnad. Nya Ford Mustang Bullitt har en 
kraftfull 5,0-liters V8-motor med 460 hk, kombinerad med djärv design och 
smarta teknikuppgraderingar. Nu i den exklusiva Dark Highland Green-färgen. 
Få en ny dimension på ditt liv med Bullitt och dess unika karaktär. 
Läs mer på www.ford.se

Nya Ford Mustang BULLIT T
Från 532  500 kr

Från bilen

du såg

till bilen

du kör idag.

i filmen,

BULLITT och alla relaterade karaktärer och element © & ™Warner Bros Entertainment Inc. (s18). Bränsledeklaration blandad körning: 12.4 l/100 km, CO2 272 g/km. 
Garanti 5 år eller 10 000 mil. Miljöklass Euro 6.2. Med reservation för felskrivningar.

FordStore Hedin Bil Eklanda
Jolengatan 15 Mölndal
Tel: 031-751 75 20
Mån–fre: 9-18, lör–sön: 11-15 

FordStore Hedin Bil Segeltorp
Smista allé 11
Tel: 08-735 05 00
Mån–fre: 9-18, lör–sön: 11-16
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VATTENPARK UTÖVER DET VANLIGA
Mitt bland flera av de utmärkta Universalhotellen ligger Volcano Bay som 
är det senaste tillskottet bland Universal’s parker. Här har man hämtat 
inspirationen från semestermål i Karibien och Söderhavet. Resultatet är en 
unik vattenpark där man med lite fantasi kan låtsas att man är vid stranden på 
någon tropisk destination samtidigt som man kan ha lite kul.

POPULÄRT KVÄLLSHÅLLIGÅNG
Alldeles utanför grindarna till Universal Studios hittar man Universal 
Citywalk, med att stort utbud av restauranger, nattklubbar, barer, biografer 
och shopping. Exempelvis NBC Sports Grill and Brew, Bubba Gump 
Shrimping Co, Vivo Italian Kitchen och ett enormt Hard Rock Café. Flera 
av krogarna serverar det egentillverkade Duff Beer med inspiration från tv-
serien Simpsons. Det är fritt inträde till Citywalk som är öppet ganska sent 
så hit lockas även lokalbefolkningen och andra som inte besöker temaparken. 

SARASOTA
Känner man för att lämna Orlando för lite äkta strandliv så finns det ju lite 
alternativt. Den västra kusten mot mexikanska gulfen brukar på vintern vara 
lite varmare än den östra kusten, både vad gäller luft- och vattentemperatur. 
Sedan blir det även varmare ju längre söderut man beger sig. Sarasota är en 
ort som ligger vid Floridas västkust, ungefär två timmars bilfärd, sydväst om 
Orlando. 

John Ringling var för runt etthundra år sedan en känd och förmögen 
cirkusentreprenör och sägs vara den som lanserade Sarasota som badort. 
Han byggde själv ett palatsliknande hus invid havet här. Intill bostadshuset 
lät han uppföra John and Mable Ringling Museum of Art med inspiration 
från italiensk renässans och barock. Konstsamlingen är unik och innehåller 
bland annat ett flertal stora målningar av den flamländske mästaren Peter 
Paul Rubens. På egendomen hittar man förstås även ett cirkusmuseum.

KULTUR OCH STRÄNDER
Kanske har John Ringling varit inspirationen till att Sarasota blivit känt 
för sitt kulturliv. För en stad med runt 60 000 invånare är det ovanligt att 
hitta gallerier, flera teatrar, en opera och ett balettsällskap. Annars är det de 
många och långa stränderna som gjort staden omtalad. De bästa stränderna 
hittar man på de långsmala barriäröar som ligger mot havet strax utanför 
stadskärnan. På någon av dessa öar kan man bo på de strandnära resorts man 
hittar här. Longboat Key Club & Resort är en sådan som även kan erbjuda 
golf på två egna banor.

KROGAR OCH HAV
På ön Lido Key hittar man Armand’s Circle, ett smålyxigt shopping- 
och restaurangområde. Här hittar man exempelvis avslappnade Surf 
Shack Coastal Kitchen som är känt för sina gourmettacos och levade 
musikunderhållning. I Downtown Sarasota hittar man flera bra restauranger. 
Mattison’s City Grill har en omfattande och spännande meny liksom 
underhållning kvällstid. Element är en mer avskalad och restaurang med en 
medelhavsinspirerad meny. Michael’s on East erbjuder lite mera fine dining 
och har fått flera utmärkelser.

- För den som vill lära sig mer om havet och djurlivet längs våra kuster 
är denna verksamhet mycket intressant, säger Enriqueta Balandra från Visit 
Sarasota, när vi besöker ett akvarium och forskningsstation i utkanten av 
Sarasota. 

Mote Marine Laboratory & Aquarium är mest känt för att rädda 
skadade sköldpaddor, delfiner och det märkliga sirendjuret Manater, 
en sorts växtätande sjökor som förekommer överallt i Florida men 
som ofta blir skadade av människans framfart. Är man intresserad av 
att se havsdjur i sin normala miljö så kan man följa med på delfinsafari. 
Fast varför inte bara ta det lugnt på stranden med ett par lata dagar 
och bada i det underbara salta havet.



58

SELLA
ETT MÅSTE I ITALIENS VAL GARDENA

RONDA
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DET FINNS TRE MÅSTEN NÄR MAN BESÖKER 

SKIDORTEN VAL GARDENA I DE ITALIENSKA 

DOLOMITERNA. DET FÖRSTA ÄR DEN 

VÄRLDSBERÖMDA SKIDTUREN SELLA RONDA DÄR 

MAN UNDER DEN 42 KILOMETER LÅNGA SKIDTUREN 

PASSERAR FEM BYAR I ETT HISSNANDE VACKERT 

LANDSKAP UTAN ATT KORSA ETT ENDA GAMMALT 

SPÅR.  DET ANDRA ÄR STORA LIFTKORTET SOM 

GER TILLGÅNG TILL HELA DOLOMITI SUPERSKI 

OCH FÖR DET TREDJE LA BULA, EN ÄKTA ITALIENSK 

RESTAURANG DÄR BLAND ANNAT HAVETS 

LÄCKERHETER SERVERAS TILLSAMMANS MED PASTA. 

TEXT OCH FOTO AV KIM HALL
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Modern löneoutsourcing
Rätt verktyg för rätt lön

Tel 0200-265 266   info@pakompetens.se   www.pakompetens.se

 STOCKHOLM    MALMÖ    GÖTEBORG

Med våra webbaserade lösningar får alla 
anställda en personlig portal med bl.a. 

Egen Chattfunktion
Historisk lönedata

Egen Helpdesk / ärendehantering

Lönespecifikationer
Tidrapportering
Reserapportering

Dokumenthantering

Pssst... Vi söker alltid efter

kompetenta medarbetare

Dessutom...
Ger vi Er en totallösning med allt från behovsanalys, 
lösningsförslag till projektledning, driftsättning, 
utbildning och på-platsen-support.
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al Gardena är en del av den autonoma italienska 
provinsen Bolzano i regionen Trentino-Alto 
Adige. Den charmiga alpbyn är belägen i hjärtat 
av bergskedjan Dolomiterna i norra Italien och 

är en del av skidsystemet Dolomiti Superski, som är världens 
största skidområde med 1220 kilometer pist och 450 liftar 
fördelat på 12 olika skidområden. Här får skidälskare inte 
bara fantastisk skidåkning. För gourmanden har denna plats 
mycket att erbjuda inom det italienska köket. Till detta kan 
tilläggas över 300 soldagar.

Val Gardena är känt för sina breda, välplanerade backar 
med fantastiska vyer och härlig italiensk atmosfär. Det är en 
skidort för hela familjen, från nybörjare till de mer rutinerade 
skid- och snowboardåkare. 

De spetsiga bergstopparna skapar en säregen kuliss som 
numera står med på UNESCO:s världsarvslista. Det var också 
Val Gardena som stod som arrangör för världsmästerskapen 
i alpin skidsport på 1970 och -80-talet då Ingemar Stenmark 
fick hela Sverige att stanna upp framför tv-apparaterna.

Om du gillar störtlopp och vill uppleva FIS världscuplopp 
live är det till Val Gardena du skall resa. Det är här världseliten 
samlas. Tävlingarna äger rum i mitten av december. Denna 
plats är ett eldorado för skidälskare. Här finns mer än 500 
kilometer sammanhängande och perfekt preparerade 
skidbackar, utsökt italiensk mat och hänförande alpina vyer.

Här hittar vi byarna Sleva, St. Christina och Ortisei som 
tillsammans utgör namnet Val Gardena. Någon transport till 
pisterna behövs inte. 

V
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SEX 
FANTASTISKA
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MOTVERKAR 
ILNINGAR

  TANDKRÄMEN 

SOM GER DIG ALLT 

    DU KAN TÄNKA 

DIG OCH LITE TILL.

Finns på
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Liften börjar i princip utanför hotellets dörr. Det är 
bara att spänna fast skidorna eller snowboarden och 
åka. För den som inte har egen utrustning går det lätt 
att hyra och för nybörjaren eller den som vill förbättra 
sin skidåkning finns det duktiga skidinstruktörer som 
får dig snabbt in i de rätta rörelserna. Att åka skidor 
handlar i mångt och mycket om balans och att låta 
benen jobba i rytm.

Det finns stort urval av restauranger och pizzerior 
i området som har allt från klassiska italienska rätter 
till skaldjur med pasta på menyn. Vi väljer en lunch 
med havsräkor serverade med spagetti i vitvinssås när vi 
besöker Rifugio Emilio Comici, 2 154 meter över havet. 
Restaurangen ligger mitt i backen och man kan välja 
att sitta inomhus eller på skinnfällarna utomhus. Från 
utebarnen serveras alla former av drycker. Det händer 
att skottkärran med Prosecco-flaskor nedstuckna i snö 
körs in i restaurangen och att Grappa serveras från en 
bensinliknande tank från 1950-talet.

Namnet på restaurangen kommer av bergsklättraren 
Emilio Comici som ägnade hela sitt liv i Dolomiterna 
i början av 1900-talet. Han var känd för sina 
klättringsleder och otaliga kärleksaffärer. Många 
kvinnor grät när Emilio föll från en träningsklippa 
1940 och dog. Men restaurangen lever kvar och är en 

LIFTEN BÖRJAR I PRINCIP 
UTANFÖR HOTELLETS 
DÖRR. DET ÄR BARA ATT 
SPÄNNA FAST SKIDORNA 
ELLER SNOWBOARDEN 
OCH ÅKA. FÖR DEN 
SOM INTE HAR EGEN 
UTRUSTNING GÅR DET 
LÄTT ATT HYRA OCH FÖR 
NYBÖRJAREN ELLER DEN 
SOM VILL FÖRBÄTTRA 
SIN SKIDÅKNING 
FINNS DET DUKTIGA 
SKIDINSTRUKTÖRER SOM 
FÅR DIG SNABBT IN I DE 
RÄTTA RÖRELSERNA. 



blandning av gammal italiensk arkitektur och hypermodern 
inredning.

Högst upp i Dolomiterna ligger det fyrstjärniga 
familjehotellet Passo Sella Dolomiti Mountain Resort som 
fick ett helt nytt utseende 2014 då den gamla hotellbyggnaden 
revs för att ge plats åt denna helt moderna anläggning med 
hotellrum, spa, restaurang med vinhörna. Här finns även 
lokaler för konferens, event och underhållning.

Ägarna och barndomsvännerna Alan Perathoner 
och Alan Stuffer har låtit återanvända allt gammalt 
byggmaterialet från det gamla hotellet som Alan Stuffers 
föräldrar överlämnade till nästa generation 2010, till att 
bygga en helt ny hotellbyggnad. Resultatet är imponerande. 
Hotellet blev inte bara tre gånger så stort, hotellrum är 
generösa i sin storlek med inredning i trä. Detta träslag växer 
långsamt på 2000 meters höjd över havet.

– Jag ville bygga ett hotell där man som gäst vill stanna 
och gärna återkomma till. Det skall vara varmt och bekvämt 
med inredning av naturmaterial. Hela huset är byggd av 
trä och granitsten från orten och har skandinavisk design. 
Det är en plats för avkoppling och komfort, säger Alan 
Stuffer som har förflutet som instruktör för tränarna i det 
italienska skidlandslaget och som själv tävlat i störtlopp i 
Val Gardena 1998.

Enklaste sättet att resa till Dolomiterna och Val 
Gardena är att flyga till Innsbruck, hyra bil eller ta tåget till 
Bressanone, eller Brixen som är det tyska namnet på den 
italienska staden och sedan ta taxi eller helikopter till Val 
Gardena. Avfarten mot Val Gardena ligger inte långt från 
Brennerpasset, bergspasset mellan Österrike och Italien. 

2014 INVIGDES DET FYRSTJÄRNIGA FAMILJEHOTELLET 
PASSO SELLA DOLOMITI MOUNTAIN RESORT, HÖGST UPP 

I DOLOMITERNA I VAL GARDENA, ITALIEN. ÄGARNA OCH 
BARNDOMSVÄNNERNA ALAN PERATHONER OCH ALAN 

STUFFER VALDE ATT ÅTERANVÄNDA BYGGMATERIAL FRÅN 
DET GAMLA HOTELLET FÖR ATT BYGGA ETT TRE GÅNGER 

SÅ STORT HOTELL I FYRA PLAN.
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SKÅNEJAKT
Jaktbutiken som 
gör natt till dag

VÄRMESIKTEN SAMT VÄRMEKIKARE 
ALLA PÅ 50Hz!

DIGITALA NATTSIKTEN SAMT NATTKIKARE 
ÄVEN VANLIGA DAGSSIKTEN SAMT KIKARE

Besök oss på
Tågarpsvägen 241, 268 75 Tågarp
0418-503 90
www.skanejakt.se
www.facebook.com/skanejakt
instagram #grisalskarna
Youtube Skanejakt

DIGITALA NATTSIKTEN SAMT NATTKIKARE DIGITALA NATTSIKTEN SAMT NATTKIKARE 

VÄRMESIKTEN SAMT VÄRMEKIKARE 



På Move är vår passion att hjälpa företag och organisationer 

att driva förändringsprocesser med målet att frigöra 

kraften och kreativiteten hos varje individ – det gäller både 

medarbetare och ledare. För när människor får bidra och 

mår bra, är steget inte långt till att hela företag växer, 

utvecklas och blomstrar. Hur kan vi hjälpa dig och din 

organisation att frigöra er sanna potential?

073 - 641 77 98
INFO@MOVE.SE

MOVE.SE

WE SEE YOU

move_2018_annons_210x285.indd   1 2018-11-21   15:07
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MAN BRUKAR SÄGA ATT DEN SOM SER FRAMÅT 

UTAN ATT SE BAKÅT BÖR SE UPP. SÅ VAD PASSAR 

DÅ BÄTTRE ÄN ATT INLEDA DET NYA ÅRET MED 

ATT UTSE VÄRLDENS 15 MEST KLASSISKA BILAR 

– I ALLA FALL ENLIGT OSS PÅ BILNYHETSBYRÅN 

CNP. FÖRMODLIGEN KOKAR REDAN BLODET 

HOS ETT ANTAL BILENTUSIASTER OCH DET ÄR 

BARA EN TIDSFRÅGA INNAN TOPPLOCKEN RYKER 

I VREDESUTBROTT ÖVER BILVALEN. DÄRFÖR 

KRYPER VI REDAN NU TILL FÄLGKORSET OCH 

BER OM URSÄKT.      

DET ÄR NÄMLIGEN ETT OMÖJLIGT UPPDRAG ATT 

GÖRA EN RÄTTVIS LISTA ÖVER VÄRLDENS MEST 

KLASSISKA BILAR OCH TILL RÅGA PÅ ALLT MED 

BLOTT TVÅ SIMPLA REGLER. VARJE TILLVERKARE 

FÅR BARA FINNAS REPRESENTERAD EN GÅNG OCH 

INGEN ”KLASSIKER” FÅR VARA NYARE ÄN TJUGO ÅR. 

HÄR FINNS FÖRSTÅS INGA RÄTT ELLER FEL UTAN 

BARA OLIKA TYCKE OCH SMAK. VI HAR TÄNKT MED 

HJÄRNAN, VALT EFTER HJÄRTAT OCH HELT SONIKA 

KÖRT PÅ MAGKÄNSLAN. VIPS UNDRAR MAN OM INTE 

BILARNA VAR ROLIGARE FÖRR?

SOM KÖR PÅ I GAMLA HJULSPÅR
KLASSIKERNA

TEXT: JOHANNES GARDELÖF / © CNP AB FOTO: CNP AB

DeLorean DMC-12 1981
Vem kan ha missat DeLorean DMC-12 från kultfilmerna om 
tonåringen Marty McFly och uppfinnaren Emmett ”Doc” Brown? 
Vi talar naturligtvis om ”Tillbaka till framtiden” där denna 
måsvingeförsedda irländare (grundaren John DeLorean var 
amerikanare men bilen byggdes i Belfast) i rostfritt stål gjorde ett 
oförglömligt intryck. 



Automatisk beräkning. Flex HRM Travel sköter beräkningen av  
traktamenten, utlägg, avdrag och representation. Det gör hanteringen  
av reseräkningar både snabbare, roligare och säkrare.

www.flexapplications.se

Flex HRM Travel ingår i personalsystemet Flex HRM, 
som även innehåller bemanning, tidredovisning, lön 
och HR-stöd.

Spela in din bilresa. Flex HRM Travel räknar ut hur långt du kört och 
vilka uppehåll du gjort. Enklare än så här blir det inte!

Smart kvittohantering. Fota dina kvitton och bifoga dem till rese- 
räkningen. Belopp, moms, datum och alla andra uppgifter läses sedan in  
automatiskt och hamnar på rätt ställe i Flex HRM Travel. Använder du  
Eurocards kontokort så följer både transaktioner och kvitton med in i din 
reseräkning.

Hela din  
reseräkning  
i mobilen!



69

Porsche 911 Carrera RS 1973
911 Carrera RS är en rullande ikon och hyllad som en av 
de bästa landsvägsvagnarna som någonsin byggts. 
Porschen utklassade inte minst Ferrari 365 GTB på 
Daytona 24-timmars 1973 och motorn var naturligtvis 
en luftkyld boxersexa på 2,7 liter. 

Volvo P1800 1962
1962 sändes den första säsongen av ”The Saint” med en ung 

Roger Moore i huvudrollen. När flera brittiska biltillverkare tackat 
nej till erbjudandet om att förse huvudrollskaraktären Simon 

Templar med en tjänstebil så åkte Roger Moore personligen till en 
Volvo-återförsäljare i London och resten är historia.    

Citroën DS19 1955
Vare sig förr eller senare har en tillverkare visat upp en så 
revolutionerande bil som Citroën DS19. I stort sett allt var nytt 
- fjädringen, växellådan, bromsarna, ratten och karossformen. 
Det legendariska efternamnet uttalas ”déesse” och betyder 
gudinna på franska. 

Jaguar E-Type 1961
Engelsmännen anklagas ofta för att vara stelbenta och småtråk ga 

- därför var det inte så konstigt att det utlöstes ramaskri den 19 
mars 1961. Nej, Big Ben hade inte rasat och tiden stod inte stilla vid 

nollmeridianen i Greenwich. Däremot presenterade Jaguar en 
rullande sensation som idag ofta utnämns till ”världens vackraste bil”. 

E-Type var namnet! 

Toyota 2000 GT 1967
Den enda japanaren på listan är självskriven: Toyota 2000 
GT. Sportbilen är egentligen en riktig doldis och totalt 
tillverkades bara 351 exemplar. Designen förenar sport med 
elegans på ett helt unikt sätt och många entusiaster anser 
att 2000 GT är den vackraste bilen som någonsin rullat av 
ett japanskt monteringsband. 
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Solevallas väl synliga placering utmed E6 hoppas kunna väcka nyfikenhet och inspirera 
kring solceller. Foto: Uddevalla Energi

Till hösten 2018 kommer 
den nya solcellsparken  
Solevalla att vara i drift.  
Parallellt planeras för  
totalt 40 solstolpar i kom-
munen där uddevallaborna 

kommer att kunna ladda 
sina elbilar med förnybar el. 
Målet är en fossilfri fordons-
flotta i Uddevalla på sikt. 

– Som lokalt energi- 
bolag känns det viktigt att 
vara med och bidra till en 
positiv och hållbar energi-
utveckling. Med den här 
satsningen visar vi möjlig-
heterna med fossilfri elpro-
duktion och våra solstolpar 
är vägen mot en fossilfri 

fordonsflotta, förklarar 
Fredrik Jostby, marknads-
chef på Uddevalla Energi. 

Initiativet är ett viktigt  
bidrag för att uppnå upp-
satta klimatmål som är en 
del av de globala hållbar-
hetsmålen.  

– Alla behöver bidra för 
att vi ska klara av att nå 
målet och det här är vårt 
bidrag. Vi vill ligga i fram-
kant och visa att det går att 
göra betydelsefulla föränd-
ringar som får stor effekt 
lokalt men även i ett större 
perspektiv, säger Cecilia  
Selander, kommunikations- 
ansvarig på Uddevalla Energi.

Responsen på projektet har 
varit genomgående positiv 
och för att engagera och 
upplysa allmänheten om 
projektet utlyste man på 

Uddevalla Energi en namn-
tävling som inbringade 150 
olika namnförslag där 
namnförslaget Solevalla 
tog hem vinsten. 

Redan i dagsläget finns 
planer på att fördubbla sol-
cellparkens yta samt ytter-
ligare långtgående planer 
på nyckelfärdiga solcells-
lösningar för villor och  
bostadsrättsföreningar.

– Vi vill väcka ett intresse 
för projektet Solevalla och 
förnybar el i stort. Det finns 
en fantastisk möjlighet till 
stora miljövinster, avslutar 
Fredrik Jostby.  
 
OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK

Förnybar el med ny  
solcellslösning 
UDDEVALLA ENERGI ANLÄGGER solcellspark i Uddevalla. Elen 
som produceras kommer finnas tillgänglig via laddplatser och 
räcker för att driva 150 elbilar 1000 mil per år. Initiativet bidrar 
till att uppnå de uppsatta klimatmålen.

Den här artikeln är en annons 
framtagen av Borg & Owilli.  
Texten är inte skriven av  
journalister på SvD:s redaktion.

FAKTA: Uddevalla Energi
Solcellsparken kommer  
att omfatta 1,6 hektar med 
totalt 920 stycken paneler 
och en årsproduktion på 
250 MWh solel. Marken 

kommer även att upplåtas 
till fårhållning med betande 
får för att utnyttja mark- 
ytan optimalt.
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Mycket stora besparingar i 
energikostnader
I fastigheter som använder 
både värme och kyla, som 
kontor och butiker är  
geo-energi, bergvärme, 
speciellt fördelaktigt. Då  

används berget som ett 
stort värmebatteri där vär-
men/kylan flyttas mellan 
sommar och vinter. Upp-
följningen av förbrukningen 
visar att den totala bespa-
ringen i dessa anläggningar 
uppgår till 70-80 % av den 
tidigare köpta energin. 
Denna typ av installation 
betalar av investeringen på 
3-5 år.

LAFOR bergvärme
I fastigheter som främst 

innehåller bostäder används 
geo-energi enbart för upp-
värmning, ofta i kombina-
tion med frånluftsåtervin-
ning. Uppföljningen av den 
faktiska energiföbrukningen 
i levererade anläggningar 
visar på en besparing på 
60-70 % av uppvärmnings-
kostnaden. 

Energiföretaget LAFOR 
har sen 2004 byggt ett 
hundratal stora värme- 
och kylanläggningar. Före-
tagets kunder är publika, 
privata och kommersiella 
fastigheter samt bostads-
rättsföreningar. 

LAFORs energisystem har 
mycket hög driftsäkerhet, 
alla system byggs med  
reservdrift vid driftstopp. 
De styrs av datorer som är 
uppkopplade mot nätet för 
maximal driftövervakning. 
Driftstekniker kan följa alla 

händelser och ofta åtgärda 
fel redan innan de har in-
träffat. 
 
LAFOR

Kontorsfastigheter i Kista 
använder bergvärme
ENERGIFÖRETAGET LAFOR ligger bakom två stora energiprojekt 
i kontorsfastigheter i Kista. Projekten resulterar i kraftigt mins-
kade driftskostnader, lägre miljöbelastning samt högre marknads- 
värde på fastigheterna. 

Den här artikeln är en annons 
framtagen av Borg & Owilli.  
Texten är inte skriven av  
journalister på SvD:s redaktion.

FAKTA: Lafor
LAFOR EnergiEntreprenader 
AB har mer än 30 års samlad 
erfarenhet av att bygga  
stora energianläggningar. 
Företaget är specialiserat 
på större värme- och kylan-
läggningar. Installationerna 
utförs på totalentreprenad 
för bostadsrättsföreningar, 
publika och kommersiella 
fastigheter.  
 
Läs mer: lafor.se



71

BMW M1 1978
Designen är signerad den italienska mästaren Giorgetto 
Giugiaro och under huven arbetar en sexcylindrig maskin 
på 277 hästkrafter. BMW M1 får därmed ta åt sig äran att 
utnämnas till Tysklands första supersportbil och tillverkades 
i 455 exemplar. Somliga tycker att formen är förvillande 
lik Lotus Esprit och det är inte så konstigt då även britten 
designades av samme italienare – Giugiaro.    

Tucker ”Torpedo” 1948
Preston Tucker var mannen bakom framtidsbilen Tucker 

48 som hade tusentals förhands-beställningar, men 
som trots det bara tillverkades i 51 exemplar. Grundaren 

anmäldes nämligen för aktiebedrägeri och bakom 
sammansvärjningen låg ”the big three” i Detroit. Mr Tucker 
friades dock från alla anklagelser men då var det redan för 

sent att rädda USA:s mest mytomspunna bil. 

Mercedes 300 SL 1954
300 SL kallas för ”måsvingen” och det beror i sin tur på 
dörrkonstruktionen. Mercan hade ett väldigt komplext 
rörramschassi och därför blev dörrtrösklarna extremt 
djupa. Ingenjörernas lösning på problemet blev att placera 
dörrupphängningen i taket och voilà – måsvingen var född!  

McLaren F1 1998 
Listans modernaste deltagare är supersportbilen 

McLaren F1 som man slutade att tillverka 1998. 
Totalt byggdes 106 exemplar och fortfarande rankas 
denna unika britt med förarsätet i mitten som en av 

världens bästa supersportbilar. 

Bentley Speed Six 1929 “Old 
Number One”
Den här kärran var den första som lyckades vinna Le Mans 
24-timmars inte bara en gång - utan två. 1929 med Woolf 
Barnato och Tim Birkin bakom ratten och 1930 med Woolf 
Barnato samt Glen Kidston. Vips föddes det legendariska 
uttrycket ”Bentley Boys”.      
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Aston Martin DB5 1964
Är man uppväxt med James Bond så har Aston 

Martin DB5 sin alldeles speciella plats i hjärtat. Vem 
kan någonsin glömma Goldfinger där Sean Connery 

rattade den legendariska bilen från 1964 med 
kulsprutor i fronten och katapultstol?   

Rolls-Royce Silver Ghost 
Touring 1907
Rolls-Royce tar brons trots att det handlar om 
silver. Närmare bestämt Silver Ghost från 1907 
med den luxuösa karossen från Barker som 
kallas ”Roi de Belges” (kungen av Belgien). Detta 
legendariska ”silverspöke” är absolut en av 
världens vackraste bilar.   

Ferrari 250 GTO 1962
Att bilvärlden är tokig bevisades den 25:e augusti 2018 
på Pebble Beach Concours d’Elegance. Då klubbades 

en av blott 36 byggda Ferrari 250 GTO av RM Sotheby´s 
för 443 miljoner kronor, vilket är nytt världsrekord för en 

bil som sålts på auktion. Men faktum är att redan ett par 
månader tidigare så bytte ett exemplar från 1963 ägare 

under en privat tillställning för 704 miljoner kronor.

Bugatti Typ 57SC Atlantic 1938
Ettore Bugatti var en konstnärlig ingenjör som skapade rullande 
mästerverk och det ultimata exemplet är utan tvekan Typ 57SC 
Atlantic. Just den här svarta skönheten från 1938 ägs av ingen 
mindre än kläddesignern Ralph Lauren och dessutom finns ett 
ljusblått exemplar från 1936 hemma hos Walmart-arvtagaren Rob 
Walton. Bugatti 57SC Atlantic, med sin underbara kompressor V8, 
är listans självklara etta och de två kvarvarande exemplaren är 
bokstavligt talat värd sin vikt i guld.   



ROSERSBERGS SLOTTSHOTELL
– DÄR LUGNET KRÖNER DAGEN

Trycksak
1234 5678

SV
ANENMÄRKET

En plats för samtal, möten och affärer med stil nära Arlanda.

Har ni behov av avskilda möten i representativ miljö och med närhet till Arlanda?  
Lär känna kungliga Rosersbergs Slottshotell. Här välkomnar vi gäster från när och 
fjärran till en unik miljö med stil, finess och diskretion. Rosersbergs Slottshotell är  

en mötesplats för konferenser och möten som kräver det lilla extra. 

Avsluta mötesdagen med en ölprovning i vårt eget slottsbryggeri.  
Vår bryggmästare lär ut allt om ölens hemligheter.

Varmt välkommen till Rosersbergs Slottshotell   
– En plats för samtal, möten och affärer med stil.

ROSERSBERGS SLOTTSHOTELL

Slottsvägen 203, 195 95 Rosersberg  |  08-12 20 20 00  |  welcome@rosersbergsslott.se  |  www.rosersbergsslott.se

EN DEL AV FAMILJEN STOCKHOLM MEETING SELECTION
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Den första Flexibump togs fram 1981 och är en helsvensk produkt. 2017 
förvärvades företaget av Peder och Annelie Lindgren och flyttades till 
Motala. Som nu saluför den smarta fartdämparen som till skillnad från 
andra farthinder är smidig att köra över utan att det känns stumt i bilen. 
Både konstruktion och materialegenskaper är specialutvecklade.

– Finessen med Flexibump är att den är tillverkad av specialgummi 
som flexar när man kör över vilket gör det lite bekvämare för passagerarna, 
det vill säga om man kör över i cirka tio kilometer i timmen. Farthindret 
är mobilt och lätt att förflytta, säger Peder Lindgren.

Fartdämparen finns i två olika storlekar; 2,40 meter eller 80 centimeter. 
Det går lätt att kombinera de olika delarna till önskad längd. Det går även 
att lägga dem parallellt så att farten sänks rejält.

– Det är otroligt lätta och smidiga att montera och även demontera om 
man vill ta in Flexibump inför vintern. Det görs enkelt även av en ovan 
person på bara några minuter, säger Peder Lindgren.

Flexibump är vinklad och relativt flack på övre planet, vilket bromsar 
upp farten effektivt och ger samtidigt en bättre komfort i bilen jämfört 
med många andra farthinder. Den innehåller också speciella kanaler inuti 
gummit som gör den mer flexibel att passera - och farthindret förflyttas 
med lätthet av en person.

– Flexibump håller så pass hög kvalitet att vi vågar ge marknadens 
bästa garanti, nämligen tio år. Vi vet att produkten står pall. Det finns 
till och med exempel på Flexibump från 1981 som fortfarande fungerar 
effektivt, säger Peder Lindgren.

Utformningen och konstruktionen har naturligtvis ändrats något 
över tid. Bland annat har gummiblandningen och kanalerna förbättrats. 
Gummi är ett levande material och det gäller att ha testfakta. De runda 
kattögonen på sidorna gör det lätt för bilisten att upptäcka Flexibump i 

tid. Syftet är att reflexen ska förvarna bilisten innan överfart. Reflexerna är 
av High Intensity typ som ger maximal synbarhet även i mörker.

Sedan Flexibump introducerades på marknaden har mer än 35 000 
stycken sålts genom åren, från Ystad i söder till Haparanda i norr. 
Flexibump skickas vanligen fraktfritt direkt hem till mottagaren.

– Vi är ensamma om produkten och sköter försäljning, montering och 
distributionen samt tillverkningen själva i eget familjeföretag. Vi tycker 
det är både kul och att Flexibump känns rätt eftersom den räddar liv och 
är en trygg produkt, säger Peder Lindgren.

EFFEKTIV 
FARTDÄMPARE 
RÄDDAR LIV
FLEXIBUMP ÄR EN EFFEKTIV OCH SMART LÖSNING NÄR HASTIGHETEN ÄR FÖR HÖG 
I KÄNSLIGA OMRÅDEN SOM EXEMPELVIS UTANFÖR SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH 
BOSTADSOMRÅDEN, MEN ÄVEN NÄR FARTEN BEHÖVER DÄMPAS VID INFART TILL 
KÖPCENTRA, CAMPINGAR, MARINOR, SAMFÄLLIGHETER ELLER FÖRETAGSOMRÅDEN. 
FLEXIBUMP ÄR DEN ENDA FLYTTBARA FARTDÄMPAREN SOM LÄTT PLACERAS DÄR 
MAN VILL HA DEN. PASSAR UTMÄRKT FÖR BÅDE ASFALT OCH GRUSVÄG.
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Trött på fortkörning 
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Det är cykelloppet utan tidtagning och som ger alla typer av cyklister 
möjligheten att njuta stadens vackra vägar i sitt eget tempo. 

Arbetet med Sthlm Bike startades för tio år sedan för att cykling är 
härligt, och ännu härligare med färre bilar runt om. Vi tänkte att kanske 
fler kan få vara med och dela den känslan om vi stänger av biltrafiken 
i några timmar. Loppet har såklart en förmånstagare, Cykelskolan för 
alla barn i förskoleklass i Stockholm och Huddinge kommuner. I år 
kommer 4000 barn att besöka oss i april, maj och juni.
För varje anmäld cyklist i loppet ger Sthlm Bike 50 kronor till cykelskolan - det 
är ett fantastiskt projekt säger Mirjam Wolff som själv arbetar i Cykelskolan.
–Då bygger vi cykelparker och trafikmärkes stationer på plats som 
barnen får träna på. Vi har med oss allt; cyklar, cykelhjälm och tillbehör. 
På lektionen får barnen lära sig hur man för sig i trafiken och vad de 
olika trafikmärkena betyder och alla barn som genomgått cykelskolan 
får ett diplom. 

0 BILAR 3000 CYKLISTER 
I STOCKHOLM! 
KLOCKAN SJU SÖNDAGEN DEN FÖRSTA SEPTEMBER 

GÅR STARTSKOTTET FÖR STHLM BIKE, EN 

CYKELUPPLEVELSE FÖR ALLA, PÅ NORRBRO MITT I 

CENTRALA STOCKHOLM. DET ÄR ÅTTONDE ÅRET SOM 

CYKELLOPPET ÄGER RUM OCH DRYGT 1000 CYKLISTER 

I ÅLDRARNA 13 TILL 85 ÅR HAR REDAN ANMÄLT SIG. 

ARRANGÖREN HOPPAS ATT DET SKA BLI 3000 SOM 

VILL CYKLA STRÄCKAN PÅ CA 5 MIL.

AV KIM HALL

Intresset för Stockholm Bike har vuxit för varje år. De 
flesta cyklister trotsar regn och rusk bara de får cykla.

– 2015 kom 22 millimeter regn och det blev ett litet 
bakslag för cykelloppet. Men de som kom hade otroligt 
roligt. Latmasken och dåliga kläder är cyklisternas värsta 
fiende. Vi hoppas att genom att inspirera vuxna och barn 
att cykla mer i Stockholm får vi också ett mer hållbart 
förhållande till val av transport, säger Mirjam Wolff.

Sthlm Bike startar som sagt utanför slottet där 
deltagarna kan välja mellan att cykla snabbt, lagom eller 
njutbar cykling. De flesta cyklister nämner att det är ”coolt” 
att få cykla på en bilfri Sveaväg eller att banan är rolig för 
man kommer till ställen man aldrig sett tidigare.

Organisationen bakom loppet har ordnat med 300 
flaggvakter, energi och vattendepåer, toaletter och sjukvård. 
Efter 17 kilometer är det fikastopp med kaffe och chokladboll, 
efter ytterligare några kilometer är det vatten och fruktstopp 
och efter 5,0 mil väntas en härlig frukost i mål.

– Vi har inga färdigpackade frukostpåsar eller 
”goodie”bags utan man får istället välja den frukost man vill 
ha. Inget svinn! Vi hoppas att det blir riktigt många som tar 
tillfället i akt och ser mer av Stockholm från cykelsadeln, en 
ny upplevelse för många, säger Mirjam Wolff.

www.sthlmbike.se
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DEN 23–26 MAJ FÅR HELA 
GÖTEBORGS KONSERTHUS EN 
NY GESTALTNING. DÅ BLIR DET 
PREMIÄR FÖR POINT MUSIC 
FESTIVAL, EN MUSIKFESTIVAL 
FÖR KLASSISK MUSIK DÄR 
ARRANGÖRERNA ANVÄNDER 
SIG AV ELEMENT FRÅN ANDRA 
UTÖVANDE KONSTDICIPLINER 
UNDER FYRA DAGAR. DET 
BJUDS MUSIK I ALLA HÖRN. 
AV KIM HALL

MAGISKA POINT MUSIC 
FESTIVAL MED KLASSISK 
MUSIK GÖR ENTRÉ

etta är första året av tre som vi arrangerar 
Point Music Festival på klassisk mark. 2021 

firar Göteborg 400 års jubileum som stad och 
med denna festival laddar vi upp för den stora 

festen, säger Sten Cranner, vd och konstnärlig chef 
på Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus.

Göteborgs Konserthus vid Götaplatsen har sedan 1935 varit platsen 
för klassisk musik. Stora salen är världsberömd för sin fina akustik. Den 
intimare Stenhammarsalen är känd för sina vackra trädekorationer.

 Byggnaden är funktionalistisk och arkitekten Nils Einar Eriksson 
som ritat byggnaden ville skapa en plats för alla med musiken i centrum. 
Här har Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, med sina 109 musiker spelat sedan huset 
invigdes. Här har dirigenter som Neeme Järvi, Gustavo Dudamel och nu Santtu-Matias Rouvali 
varit chefdirigenter.

– Målet med Point Music Festival är att vidga och fördjupa publikens upplevelser av klassisk 
musik genom att kombinera det med andra konstarter, som exempelvis dans och skådespel.

Inspirationen kommer att flöda i varje del av konserthuset, som under festivaldagarna genomgår 
en transformering med ljus och scenografi. Musiken utgör givetvis festivalens kärna, säger Sten 
Cranner som har en mängd av världsartister inbokade.

Det blir exempelvis två konserter med Patricia Kopatchinskaja och Göteborgs Symfoniker, 
världspremiär för ett dansverk med musik av isländska tonsättaren Anna Thorvaldsdottír, tre 
konserter med Norska Kammarorkestern och världspremiär av Karin Rehnqvists Blodhov med folksångerskan Lena Willemark.

På fredag- och lördagkvällen fylls huset av klubbmusik signerad Gabriel Prokofiev, sonson till tonsättaren Sergej Prokofiev. Då 
blandar livemusiker och DJ:s nytolkningar av kända verk med klubbmusik och Prokofievs egna kompositioner.

– Vi har samlat utvalda spjutspetsprojekt och skapat nya under temat; viktiga livsöden och mänskliga berättelser.Festivalen blir 
ett konstnärligt koncept som göteborgarna inte upplevt tidigare. Vi vill beröra människor med konstupplevelser på ett helt nytt sätt, 
säger Sten Cranner.

 Med tanke på att Sverige beslutade om allmän rösträtt den 24 maj 1919, fokuserar festivalen extra på starka kvinnliga röster. Det 
märks inte minst i Life Reflected – en symfonisk, mulitmedial totalupplevelse av Kanadas National Arts Centre Orchestra. Genom 
musik, sång, dans, spoken word, fotografi och grafik lär publiken känna Nobelpristagaren Alice Munro, Amanda Todd som tragiskt 
tog sitt liv efter att ha varit utsatt för nätmobbning, Kanadas första astronaut Roberta Bondar och Mi’kmaw poeten Rita Joe.

Vi tar härmed på oss  
en stor del av ansvaret  
för att bara 13 procent*  
av svenska folket betalar  
med kontanter.  

*Enligt Sveriges Riksbanks undersökning Svenska folkets betalningsvanor 2018.  
  Läs mer om våra betalningslösningar på payex.se

Annons_Gatereport_180x126mm_13procent.indd   1 2018-09-24   10:16



Vi tar härmed på oss  
en stor del av ansvaret  
för att bara 13 procent*  
av svenska folket betalar  
med kontanter.  

*Enligt Sveriges Riksbanks undersökning Svenska folkets betalningsvanor 2018.  
  Läs mer om våra betalningslösningar på payex.se

Annons_Gatereport_180x126mm_13procent.indd   1 2018-09-24   10:16

www.uik-stockholm.com
Drottninggatan 65, 111 36 Stockholm
tel. 08- 611 82 50

– Impotens är en sjukdom, precis som hjärt-
infarkt, cancer eller vilken sjukdom som helst. 
Därför är det viktigt att vi lyfter upp ämnet 
och berättar att det inte är något man ska 
skämmas över, säger han.

Impotens kan ge stora konsekvenser. Den 
som drabbas tappar lätt självförtroendet vilket 
kan påverka hela det sociala livet. Den som 
lider av ED börjar ofta undvika sin partner 
i sängen, blir lätt irriterad och relationen bli 
ansträngd. Stress, depression och svårigheter 
att få barn är några andra konsekvenser av ED.

Det är olika faktorer som ligger bakom 
impotens. Först och främst kan man dela 
upp de som drabbas i två grupper; organisk 
och psykologisk, där den sistnämnda innebär 
att psykiska faktorer, till exempel depression, 
stress eller relationsproblem gör det svårt att 
få erektion.

– Den organiska handlar däremot om att 
antingen blodkärl, nerver, muskulatur eller 
hormonnivåer inte fungerar som de ska. Mer 
än 70 % av fallen när det gäller organisk impo-
tens är det blodkärlen som är försämrade, så 
kallad vaskulär ED.

Dr Essam Mansour erbjuder en unik 
behandling som kan hjälpa mot ED. Med 
stötvågsbehandlingen stimuleras blodkärlen i 
penis så att de får tillbaka sitt flöde och skapar 
nya blodkärl i penisens svällkroppar, som i sin 
tur ökar blodinflödet och minska blodutfödet. 
På så sätt kan man få och behålla kraftig erek-
tionen. Behandlingen är icke-invasiv och tar 
cirka 20 minuter per tillfälle, är skonsam och 
helt smärtfri

Resultaten av stötvågsbehandlingen är 
mycket goda.

– 80 procent av patienterna blir bätt-
re och kan uppnå spontana erektioner efter 
behandlingen. De patienter som utan resultat 
behandlar sin impotens med läkemedel, till 
exempel Viagra eller Cialis, svarar bättre på 
medicinerna efter att de har genomgått stöt-
vågsbehandlingen.

Innan stötvågsbehandling blir aktuell mås-
te dock en grundlig undersökning göras, för 
att veta orsaken till impotens.

– Det handlar om att se om det finns andra 
underliggande sjukdomar eller faktorer som 
påverkar potensen, till exempel hjärt- kärl-
sjukdomar, högt blodtryck eller högt koleste-
rol, diabetes, prostatainflammation eller viss 

medicinering. Man gör också ett hormonellt 
prov, eftersom lågt testosteron kan vara en 
bidragande faktor. 

Dr Essam Mansour manar fler män att söka 
vård för impotens.

– Erektionsproblematik drabbar 40 pro-
cent av alla män mellan 40 och 70 år men 
alldeles för många skäms och vågar inte 
uppsöka läkare. I många fall leder det till 
frustration och depression för att man helt 
enkelt känner att man förlorat sin manlig-
het. Men eftersom impotens är ett legitimt 
sjukdomstillstånd så finns det också möj-
ligheter att behandla. Man måste alltså inte 
bara acceptera situationen om man är drab-
bad, säger han.

Impotens eller erektil  
dysfunktion (ED) är 
ett vanligt problem. 

Men trots att det är så 
många män som drab-

bas är det fortfaran-
de förknippat med stor 

skam. Samtidigt finns 
det goda möjligheter att 
behandla impotens. Det 

säger Dr Essam Man-
sour på Urologi och 

Inkontinens Kliniken i 
Stockholm. Här erbjuds 

nämligen en unik stöt-
vågsbehandling.

UNIK STÖTVÅGSBEHANDLING  
HJÄLPER MOT EREKTIONSPROBLEM 

Dr Essam Mansour behandlar erektionsbesvär med en unik stötvågsbehandling.

ANNONS



We work tirelessly to be at 
the forefront of the industry, 

turning the future of travel into 
a new present. A space for us 
to grow, connect and delight 

the traveler, fulfilling their 
every wish in real time.

amadeus.com

ÖREBRO AIRPORT - FÖRENKLAR DIN VARDAG
Sakta sjunker den 600 ton tunga flygplanskroppen 
och landar mjukt på den välpreparerade rullbanan 
som breder ut sig i hjärtat av Sveriges demogra-
fiska mittpunkt. Rullbanan är en av de längsta i 
landet. Piloterna sträcker på benen efter långflyg-
ningen från Asien och ser hur flygfältsteamet och 
markfordon mött upp för att börja lossa godset. De 
har nu landat på Örebro Airport, en viktig logistisk 
knutpunkt för import och export av frakt, och 
global närhet för Sverige.

Markfordonets motor spinner som 
en katt när det tunga godset körs 
mellan fraktflygplanet och 
fraktterminalen för omlast-
ning. Fordonet körs helt på 
fossilfritt Ecoparbränsle, och av 
flygplatsens fyrtiotal maskiner 
drivs hälften av det miljösmarta 
alternativet. Maskinparken är en 
av de modernaste i Skandinavien och 
planeras under 2020 vara helt fossilfri. 
Arbetet går metodiskt, vant samarbetar flygfälts-
teamet och överlämnar godset till expressbolagets 
personal som sköter lastningen av transporten på 
expressbilar.

Flygfältsmannen David sitter i brandbilen och 
betraktar avlastningen. Han tänker tillbaka på den 
varma sommaren; när de internationella brandfly-
gen landade en efter en, från Italien, Portugal och 
Frankrike. Och hur flygplatsen hade en betydel-
sefull position i bekämpningsarbetet av de brand-
drabbade områdena i Sverige. En signal hörs i 
komradion. David stiger ut från bilen, och går med 

stolt hållning iväg för att hjälpa sina kollegor.

På landside börjar lastbilarna rullar ut från flyg-
platsensområdet, mot E18 och E20, för att sedan 
skingras och åka vidare mot olika väderstreck och 
uppdrag. Runt om i Sverige väntar nu tusentals 
boende, företag och organisationer på paket och 
godsleveranser. Tid och service är samtidens valuta.

Kate tittar nervöst på klockan, hon är ansvarig chef 
för en tillverkandeindustri, reservdelarna 

från Europa landade i morse på 
Örebro och leveransen borde 

komma strax. Företaget ligger 
placerat i Värmland och pro-
duktionsmaskinen har stått 
stilla sedan kl.16.30 igår. 
Kate pustar ut när expressbi-

len rulla upp intill lastkajen, 
snart är produktionen fullt ut 

igång igen.

I Närke hälsar vd Mikael på den nya medar-
betaren och går snabbt vidare över den nyöppnade 
lagerytan. Logistikföretagets online-försäljning har 
ökat explosionsartat de senaste åren, och företa-
gets geografiska placering och tidsvinster är några 
av de starkaste framgångsfaktorerna. Försändelser 
från världen levereras numera till flygplatsen 
varje dygn, och om en stund beräknas nya artiklar 
anlända.  

Utanför huset, nära den norska gränsen i Dalarna, 
hörs en häst gnägga. Mobilskärmen blir ljus och 
ljudet av ett sms når unga Tilda som halvslumrar i 

soffan. Ditt paket från USA finns att hämta på ditt 
lokala utlämningsställe. Den unga kvinnan drar 
snabbt på sig jackan, hoppar upp på cykeln, far 
fram över småvägarna och glider förväntansfullt in 
på butiken.

- Hej, jag skulle vilja hämta mitt paket!

FAKTA
• 4e störta fraktflygplatsen i Sverige.
• 3e störta fraktflygplatsen i Sverige, av import/

export utanför Europa.
• Rullbana 3 300m ,4E klassad.
• På området arbetar över 600 personer.
• Expressbolagen DHL och TNT/FeDex är

etablerade på flygplatsen.
• Modernaste maskinparken i Skandinavien.
• Fossilfri flygplats 2020.
• Specialister Adhoc-frakt.
• Hög kapacitet och kompetens.
• Årligen ca 13-15 chartermål med TUI & VING.
• Frakttonnaget ökar ca 15% årligen.
• Nav för MSB och internationella brandsflygen

under 2018.

orebroairport.se - 019 - 30 70 30
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N NORDTRAFO

Behov av kundanpassade 
transformatorer 

med låga förluster?

Behöver du transformatorer som är anpassade efter just 
dina behov och krav? Nordtrafo tar fram kundanpassade 
1-Fas-, 3-Fas transformatorer, Hexatransformatorer och 
kabelströmtransformatorer för dig, vi har även ett stort 
standardprogram av våra produkter som vi kan erbjuda 

våra kunder.

Nordtrafo AB är ett väletablerat företag som grundades 
1965 och finns beläget mitt i Sverige, i det natursköna Höga 
Kusten. Vår styrka ligger i vårt stora kunnande i att snabbt 
ta fram helt kundanpassade transformatorer samtidigt som 

vi kan erbjuda ett brett standardsortiment.

Välkommen med en förfrågan!

www.nordtrafo.se  |  info@nordtrafo.se  |  +46 612 52210
www.medlefors.se

LUNCH TILL LUNCH

Friska möten 
mellan färska 

råvaror  
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ningen från Asien och ser hur flygfältsteamet och 
markfordon mött upp för att börja lossa godset. De 
har nu landat på Örebro Airport, en viktig logistisk 
knutpunkt för import och export av frakt, och 
global närhet för Sverige.

Markfordonets motor spinner som 
en katt när det tunga godset körs 
mellan fraktflygplanet och 
fraktterminalen för omlast-
ning. Fordonet körs helt på 
fossilfritt Ecoparbränsle, och av 
flygplatsens fyrtiotal maskiner 
drivs hälften av det miljösmarta 
alternativet. Maskinparken är en 
av de modernaste i Skandinavien och 
planeras under 2020 vara helt fossilfri. 
Arbetet går metodiskt, vant samarbetar flygfälts-
teamet och överlämnar godset till expressbolagets 
personal som sköter lastningen av transporten på 
expressbilar.

Flygfältsmannen David sitter i brandbilen och 
betraktar avlastningen. Han tänker tillbaka på den 
varma sommaren; när de internationella brandfly-
gen landade en efter en, från Italien, Portugal och 
Frankrike. Och hur flygplatsen hade en betydel-
sefull position i bekämpningsarbetet av de brand-
drabbade områdena i Sverige. En signal hörs i 
komradion. David stiger ut från bilen, och går med 

stolt hållning iväg för att hjälpa sina kollegor.

På landside börjar lastbilarna rullar ut från flyg-
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skingras och åka vidare mot olika väderstreck och 
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varje dygn, och om en stund beräknas nya artiklar 
anlända.  

Utanför huset, nära den norska gränsen i Dalarna, 
hörs en häst gnägga. Mobilskärmen blir ljus och 
ljudet av ett sms når unga Tilda som halvslumrar i 

soffan. Ditt paket från USA finns att hämta på ditt 
lokala utlämningsställe. Den unga kvinnan drar 
snabbt på sig jackan, hoppar upp på cykeln, far 
fram över småvägarna och glider förväntansfullt in 
på butiken.

- Hej, jag skulle vilja hämta mitt paket!
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• Årligen ca 13-15 chartermål med TUI & VING.
• Frakttonnaget ökar ca 15% årligen.
• Nav för MSB och internationella brandsflygen

under 2018.
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DESIGN OCH INREDNING 
ÄR EN DEL AV 
KONFERENSUPPLEVELSEN
I HJÄRTAT AV DET GENUINA MALMÖ INTILL DET NYANLAGDA NOBELTORGET LIGGER 

KONFERENSANLÄGGNINGEN OCH RESTAURANGEN FOLK MAT OCH MÖTEN. HÄR 

HAR INREDNINGSEXPERTEN OCH DESIGNERN DJON CLAUSEN SKAPAT NYA MILJÖER 

MED FÄRG, FORM OCH DESIGN. DELAR AV 1950-TALETS MODERNISM SMÄLTER VÄL IN 

I DAGENS POPULÄRA INDUSTRIDESIGN SOM GÅR I SVART OCH GRÅA NYANSER MED 

INSLAG AV KOPPAR, JÄRN OCH STÅL. AV KIM HALL
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edan i foajén viskar de tidstypiska svarta trappräcken vart ifrån loggan till 
Folk Mat och Möten är hämtad. Det är högt till tak och lokalen lämpar sig 
utmärkt för möten, utställningar och fest. Soffgrupperna runt om inbjuder 
till samtal. Det gör även soffgrupperna när man kliver upp för trapporna 
till andra våningsplanet där flertalet av konferenslokalerna för 10 till 100 

personer är belägna. I höjd med foajén ligger de större konferenslokalerna som kan ta upp 
till 200 personer.

– Vi har totalt tio konferenslokaler. Den minsta lokalen för sex personer lämpar sig för 
ledningsmöten medan den största lokalen med plats för 200 i biosittning är så finurligt 
ordnad att hela läktardelen kan dras samman och ge plats för exempelvis dans eller fest 
efter konferensens slut, säger Anna Håkansson Öreberg, event och mötesansvarig.

Under tiden personalen gör i ordning lokalen finns det möjlighet att äta husmanskost 
av bästa kvalitet i restaurangen intill, där Sveriges första kvinnliga Guide Michelinkock 
Titti Qvarnström tar emot.

Restaurangdelen som tidigare såg ut som en stor skolmatsal har fått en helt annan 
inredning och varm industriell miljö med hög kvalitet på bord, skinnstolar och fåtöljer. 
Djon Clausen har tillsammans med Titti Qvarnström, som är verksamhetsansvarig, 
formgett och inrett matsalen. De mörka färgnyanserna och fönsterväggen som delar upp 
matsalen har hög mysfaktor.

– Den industriella designen ville vi ha eftersom Malmö är känd som industristad och 
byggnaden här har varit Folkets Hus där fackföreningen ofta höll till. Nu har publiken 
breddats och hela området kring Nobeltorget har blivit kult. Många ungdomar som gillar 
det genuina Malmö väljer att bo här, säger Titti Qvarnström.

Till skillnad från Malmö city har byggnaderna, kafelivet och de små butikerna runt 
Nobeltorget rustats upp och ändå behållit sin ursprungliga charm från 1950-60-talet.

– Vår styrka är att det finns många möjligheter att skapa en lyckad konferens. Det är 
bara fantasin som sätter gränser. Vårt senaste tillskott är ett mindre konferensrum med 
plats för tio personer och som vi kallar ”Ett bord och kök” där man kan få en egen kock 
och sommelier som berättar om maten och vinet som serveras i rummet, säger Anna 
Håkansson Öreberg.

Lagom till vårvärmen kommer även den nyinredda takterrassen att invigas som en 
samlingspunkt för konferensgäster, fest och andra event. Här kommer mat att kunna 
tillagas över öppen eld och det finns en utomhus-bar med diverse drycker.

Från att tidigare vara lite av en bakficka har Folk Mat och Möten blivit en modern 
konferens och mötesplats med en restaurang som serverar husmanskost av högsta klass.

R
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– Nu har vi haft e-handel i tre år och ser att allt fler beställer men också låter sig 
inspireras av utbudet vi har. Den stora fördelen är att våra kunder kan handla 
på tider då butiken annars är stängd eller att de befinner sig på en annan plats. 
Idag kan vi leverera inom 48 timmar, men försöker nu hitta en lösning där vi 
kan leverera redan nästa dag, säger Ulf Elmqvist, vd för Lisagruppen och fjärde 
generationen Elmqvist. Namnet Lisa Elmqvist kommer av grundaren som blev 
kunglig hovleverantör för sitt kända fisk- och skaldjursrecept från 1926.

Lisa Elmqvist är kända för att hålla hög kvalitet på sina produkter och att de 
skräddarsyr matupplevelser som passar olika behov och tillfällen. Mat Online är 
ett enkelt sätt att handla hem allt från råvaror och matlådor till färdiga menyer och 
presenter som till exempel presentkort, antingen direkt hem till bostaden, kontoret 
eller platsen där festen, konferensen eller eventet skall hållas.

– Vi får en order på nätet till oss och vi utför beställningen på samma sätt 
som i butiken. Vi använder samma kompetens och känsla för varorna som vi gör 
i butiken. Kvalitet är viktigt för oss och känslan skall vara dem samma för kunden 
oavsett om de handlar på nätet eller i butik. Det medför också att vi måste arbeta 
mycket med bilderna på nätet så att det ger samma inspiration som när kunden 
besöker butiken, förklarar Ulf Elmqvist.

Typiska beställningen är hummersoppa med oststänger, skagenröra, rökt och 
gravad lax, färdig fiskgratäng samt charkprodukter, kött och ost samt färdiglagade 
rätter.

Det finns en del äldre stamkunder som gärna vill ha maten hemkörd, men 
också utländska kunder som beställer över nätet, många beställningar kommer 
från Tyskland. E-handel har därmed öppnat nya möjligheter och marknader.

– Vår kundkrets har utökats. Det är inte lika lätt att besöka vår butik om man 
inte bor i Stockholm, därför har e-handeln blivit en förlängd hand för oss, säger 
Ulf Elmqvist som tror att e-handeln kommer att utökas ännu mer i framtiden.

Även om det fortfarande är många som vill klämma och känna på produkterna, 
är konsumenterna idag mer mogna för e-handeln. E-handel har blivit mer ett 
komplement och stor inspirationskälla. 

– De varor vi inte har inne just vid tillfället kan vi beställa. Vi jobbar mycket 
med att minska ledtiderna så att varorna kommer fram helst dagen efter. Varorna 
måste vara lika färska när de kommer fram och till ett rimligt fraktpris, tillägger 
Ulf Elmqvist. www.lisaelmqvist.se

E-HANDEL 
ÖPPNAR GLOBALA 
MÖJLIGHETER 
FÖR 
LISAGRUPPEN
DEN ÖKADE E-HANDELN HAR ÖPPNAT NYA 

MÖJLIGHETER MEN STÄLLER OCKSÅ KRAV 

PÅ MATHANDELN. FÖR LISA ELMQVIST, EN 

AV STOCKHOLMS MEST POPULÄRA OCH 

EXKLUSIVA FISK- OCH SKALDJURSHANDLARE, 

OCH HUSMANS DELIS, KÖTT- OCH 

DELIKATESSHANDEL HAR MAT ONLINE BETYTT 

ÖKAD KUNDKRETS OCH EN MÖJLIGHET ATT NÅ  

UT TILL KUNDER I EUROPA PÅ ETT SMIDIGT SÄTT. 

AV KIM HALL



Välkommen till Malmös trevligaste mötesanläggning 

Folk Mat & Möten
Belägen i hjärtat av Malmö, vid det charmigt livliga Nobeltorget 
ligger senaste tillskottet i mötes- och eventvärlden. Med tiotal 
möteslokaler för upp till 200 personer finns här flexibilitet för att 
det stora såväl som lilla mötet ska bli någonting alldeles extra. 
Inget möte är det andra likt, vi anpassar oss efter era önskemål.

Folk Mat & Möten
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö
Tel: 040-350 350
E-post: INFO@FOLKMATMOTEN.SE
www.folkmatmoten.se

Genuina fönster 
från Älvdalen, 
efter dina idéer 
– sedan 1924
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Älvdalsfönster AB  
0251-10108  

www.alvdalsfonster.se 
info@alvdalsfonster.se

 



Skogshem & Wijk
- En plats skapad för möten!

www.skogshem-wijk.com

LOKAL 1 KR & BUSS 1 KR/PERSON

En plats skapad för möten, 17 minuter från Stureplan. Vet du att när du bokar ett möte hos oss på Skogshem & Wijk 
ingår det en massa mervärden. Har du behov av en konferensanläggning väl anpassad för ett effektivt möte i  
Stockholm? Då är vi platsen för dig! Här finns närmare 50 st konferensrum för 2-550 personer, lounger med skärgårds-
utsikt, 194 bekväma hotellrum med 233 bäddar. Under sommaren 2019 får vi dessutom 28 nya dubbelrum!

Ta del av vårt erbjudande under mars - juli

bokning@skogshem-wijk.com

Unika , vackra silversmycken med stenar 
och sötvattenspärlor på nätet till rimliga priser .
www.gems4u .se
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2019 ser ut att bli ett fullspäckat år för Özz Nüjen och 
Måns Möller. Sedan premiären den 20 september 2018 
har showerna varit slutsålda och nya extraföreställningar 
sätts nu in i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Uppsala.

Med djärv och träffsäker humor startar duon sin 
vårturné den 25 januari 2019 i Växjö Konserthus 
för att sedan resa runt i södra Sverige. Den 15 
februari har de stor premiär med galafest på Draken 
i Göteborg. Här tillbringar de sju helger med att 
förmedla världshistoria så som det var för 4 miljoner 
år sedan då människan blev människa fram till dagens 
rekordsnabba utveckling. Parallellt med detta gör duon 
extraföreställningar i Malmö, Uppsala, Växjö, Örebro 
och två nya föreställningar i Stockholm innan höstens 
schema sätter igång.

– Vi har fått överväldigad respons och bara positiva 
reaktioner. Trots att vi håller på i 100 minuter är folk arga 
över att showen tar slut så snabbt. Vi satte in en extra 
show på kurdernas nationaldag den 21 mars i Malmö 
och redan har mer än 600 biljetter sålts, säger Özz Nüjen.

Även om historien upprepar sig sker det nya saker hela tiden. Omvärlden förändras 
och manuset uppdateras i takt med nyhetsrapporteringen. 

– För fyra miljoner år sedan var mänskligheten kapabel att välja en ledare, men 
det kan man knappast säga idag. Regeringsbildningen, klimatet och miljön påverkar 
så klart vårt manus. Den sista föreställningen är inte lik den första, säger Özz och 
tillägger att duon nu lärt känna varandra bättre och känner sig hemmastadda i 
varandras skämt hittar de hela tiden nya historiska händelser.

– Vi har aldrig varit så rika och trygga som nu. Brottsligheten sjunker och de som 
faller offer för det kriminella är de kriminella själva. Avvecklar vi demokratin leder 
det bara till krig och elände, säger Özz och tillägger att Sverige är en av världens 
bästa länder. Syrien kan där emot tala om kollaps.

Kunskapen om att historien upprepar sig finns men viljan att lära sig av den 
saknas. Nazister och fascister lever på konflikter. För att hålla borta mörkrets makter 
måste vi hålla ihop, menar Måns och Özz. 

Att Sverige skulle vara på väg mot lågkonjunktur när det fortfarande går att 
låna till minusränta är i sig ett skämt, anser Måns och Özz. Det enda som inte har 
förändrats är arbetstiden och inkomsten. 

– Du utför lika mycket på tre timmar idag som folk gjorde på åtta timmar 
förr, ändå har arbetstiden inte minskats. Allt har effektiviserats utom lönerna och 
timmarna på jobbet, tillägger Özz som får medhåll av Måns. Fler ”sanningar” avslöjas 
på deras fortsatta historieturné. http://www.varldenshistoria.com.

FLER SHOWER EFTER SUCCÉ 
MED MÅNS OCH ÖZZ 
VÄRLDSHISTORIEBESKRIVNING
TRYCKSVÄRTAN OM 

KOMIKERDUON ÖZZ NÜJEN 

OCH MÅNS MÖLLERS TURNÉ 

”DEN OSMINKADE SANNINGEN 

OM VÄRLDSHISTORIEN” 

HANN INTE TORKA FÖRRÄN 

DET VAR DAGS FÖR 

EXTRAFÖRESTÄLLNINGAR. ATT 

DUON SKULLE BEHÖVA SKRIVA 

OM MANUSET UNDER TURNÉN 

VAR DE BEREDDA PÅ, MEN 

INTE ATT SHOWERNA SKULLE 

SÄLJA SLUT SÅ SNABBT. 

AV KIM HALL
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EFTER TUSEN ÅR AV GLÖMSKA 

ÅTERINVIGDES AV TRELLEBORGEN 1995.  

DET VAR HÄR HARALD BLÅTAND PÅ 

900-TALET FÖRENADE DANMARK 

OCH INFÖRDE KRISTENDOMEN TILL 

ASA-GUDARNAS FÖRTRET. IDAG 

ÄR TRELLEBORGEN ETT LEVANDE 

VIKINGAMUSEUM MITT I CENTRALA 

TRELLEBORG. 

TEXT KIM HALL FOTO: CLAES HALL

I VIKINGARNAS BORG TRELLEBORGEN HÄR MÖTS DAGENS 
VIKINGAR FÖR ATT VISA OCH BERÄTTA OM VIKINGALIVET

HARALD     
       BLÅTAND
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Året var 1988 när spåren av den tusenåriga vikingaborgen 
upptäcktes. Från början var det tänkt att platsen, 
som tidigare varit ett sockerbruk, skulle bli ett nytt 
bostadsområde. Men de arkeologiska utgrävningarna 
tog fram en historisk skatt som förklarade hur Trelleborg 
fick sitt namn.

Idag finns en fjärdedel av borgen rekonstruerad 
efter hur man tror att den såg ut under 900-talet. Här 
finns vikingamuseum, vikingagård, medeltidshus från 
1300-talet som upptäcktes vid utgrävningarna, och ett 
långhus med trädgård så som man trodde det såg ut på 
vikingatiden.

Här träffar vi borgherre Ulf Bingsgård och borgfrun 
Ylva-Kristina Ekelund som i sina vikingakläder visar 
oss runt, berättar och förklarar varför Trelleborgen finns 
som museum idag. Platsen används även för konferens, 
teambuilding och företagsevent.

– Trelleborgen har blivit en mötesplats för levande 
historia, fest, upplevelser och avkoppling för alla åldrar. 
Vi firar årstiderna med väsenvandring på hösten, 
vintermys i juletid, valborgsspektakel om våren. Årets 
stora höjdpunkt är ”Slaget om Trelleborgen” med 
marknad första helgen i juli. Då kommer vikingar från 
världens alla hörn för att äta, umgås och visa upp hur 
vikingar krigade mot varandra, berättar borgfrun Ylva-
Kristina medan hon häller upp varmt mjöd i muggar av 
keramik och bjuder runt.

Ett sällskap ungdomar från Italien, Belgien, Holland, 
Tyskland och Sverige med flera lyssnar intensivt till 
borgherren Ulf som visar runt och förklarar att trelle 
kommer av de kluvna snedställda ekstockarna som 
borgen är byggd av. Han berättar om vikingarna byggde 
borgen för hand. En cirkelrund borg med diameter på 
143 meter och stockarna i palissaden är sex meter höga. 

Trelleborgen troligen både handelsplats och tullstation 
eftersom den låg så strategiskt placerad vid Östersjön.   

– Vikingar var bönder, handelsmän och hantverkare. 
Däremot är det de vilda bärsärkarna som säkerligen var 
både osällskapliga, tvära och hårdhänta som folk idag mest 
tänker på när de hör ordet viking, säger borgherren Ulf.

Borgherren hade i uppdrag från kung Harald att 
skydda kusten utanför Trelleborg mot fiender. Medan 
männen var ute på sina resor tog borgfrun hand om allt 
arbete hemmavid. 

– Vägen som går igenom Trelleborgen är den samma 
som för tusen år sedan. Vägen går till dagens Lund. 
Uppåkra var en viktig plats i Danmark på den här tiden, 
ett riktigt maktcentrum. 

Totalt har sju Trelleborgar hittats i det gamla 
danska riket. Trelleborgen i Trelleborg är den enda som 
rekonstruerats, berättar borgherren Ulf.

Det finns inte mycket skrivet från vikingatiden. Om 
det inte hade varit för Snorre Stureson på Island som 
skrev ner sagor om vikingar, hade vi inte vetat så mycket 
om hur vikingar levde på vikingatiden.

– Ord som engelskan ”Window” kommer av 
vikingarnas ord för vindöga, det vill säga hålöppningarna 
uppe i taknocken där röken från elden letade sig ut. I 
danskan lever ”Vindue” kvar medan vi svenskar tog det 
germanska ordet ”Fenster” som betyder fönster, förklarar 
bondfrun Ylva-Kristina.

För den som vill smaka delikatesser från vikingatiden 
och smaka på Jarlens öl från Taste of Viking att 
rekommendera. Det är smaker av dåtidens vikingarätter i 
dagens tappning. Runt om på Söderslätt och i Trelleborg 
finns det olika matställen där denna mat och öl serveras. 
Gå in på www.tasteofviking.se och www.trelleborg.se/
trelleborgen.

HARALD     
       BLÅTAND
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– Din trädgård är vår passion, säger Josefin Borell, projektledare och 
ägare till Mirab – Marktjänst i Roslagen, och tillägger att de är ett 
markanläggningsföretag som sysslar med grundarbeten och finplaneringar 
för utemiljöer.

Företaget har sex egna grävare och anlitar underleverantörer om 
uppdraget är större än vad de fem anställda klarar av. Mycket av deras 
arbeten handlar om att anlägga skolgårdar och utemiljöer för förskolor, 
där det handlar både om rent markarbete men också att montera upp 
lekställningar.

– Jag startade företaget 2012 tillsammans med två andra delägare. 
2014 köpte jag ut den ena delägaren och 2018 tog jag över helt. Med 
bakgrund som byggnadsingenjör med inriktning på anläggning blev det 
naturligt för mig att välja denna nisch som jag hållit på med sedan 2008, 
berättar Josefin Borell.

Mirab jobbar mycket mot olika byggbolag som entreprenör. Det är 
ofta byggentreprenörer eller totalentreprenörer som anlitar dem för olika 
markarbeten, både före och efter ett bygg- eller ombyggnadsprojekt.

– Den stora utmaningen för oss är att hitta ny bra personal som kan 
markarbete. Idag byggs det många skolor och förskolor och vi behöver 
extra personal ibland för att hinna med allt, säger Josefin Borell.

När Mirab får ett uppdrag gör de en tidsplan, mycket på grund av att 
hålla tider är den stora utmaningen. Allt ska byggas så snabbt som möjligt. 
Men det är som sagt inte bara skolor och förskolor som Mirab utför 
markarbeten åt. Bostadsmarknaden har också behov av deras tjänster, 
även om det var mer frekvent tidigare än det är idag.

– Vi har fullbokat hela året. Just nu har vi fyra skolor igång samtidigt 
som alla ska få fina utemiljöer. Är det nybyggnation blir tidsplanen något 
lättare än när verksamheten är igång samtidigt. Då måste vi arbeta med 
både vår egen säkerhet i arbetsmiljön och säkerhet för skolverksamheten 
så att ingen kommer till skada, säger Josefin Borell.

Inför varje projekt görs en riskanalys för att se om det är någonstans 
det behövs vidta åtgärder. Ofta ligger skolorna och förskolorna nära 

varandra och då måste man ta hänsyn till helheten.
Logistiken är en annan viktig del i planeringen eftersom det körs en 

hel del grustransporter till och från skolgården exempelvis. Varje vecka 
har därför Josefin möten med platschefen om transporterna.

– Våra maskiner är ganska stora och upptar stor del av området. Våra 
chaufförer är vana vid att arbeta i dessa miljöer och är rutinerade när det 
gäller att vara varsam så ingen kommer till skada, säger Josefin Borell.

Det roliga med att jobba inom markanläggning tycker Josefine är att 
det ena projektet aldrig är likt det andra. Det är alltid olika förhållanden 
och förutsättningar som skapar nya utmaningar. En förutsättning för att 
lyckas är att ha bra anställda och tillsammans gör vi det möjligt!

ENTREPRENÖRFÖRETAGET MIRAB HAR 

HELA MÄLARDALEN OCH ROSLAGEN 

SOM SITT ARBETSFÄLT. HÄR HAR DE 

ANLAGT MÅNGA SKOLGÅRDAR OCH 

FÖRSKOLEMILJÖER SAMT EXTERIÖRER 

KRING OFFENTLIGA OCH PRIVATA 

ANLÄGGNINGAR. MEN DE DESIGNAR OCKSÅ 

PRIVATA TRÄDGÅRDAR.

UTEMILJÖN LÄGGER GRUNDEN 
FÖR TRIVSEL



UTEMILJÖN LÄGGER GRUNDEN 
FÖR TRIVSEL

NVR – making all 
shares tradeableTM

Our mission is to consolidate private company 
ownership onto one common electronic registry, 
and bring a wealth of financial services to all  
privately held companies and their shareholders.

www.nvr.se

Snabbaste vägen mellan Härjedalen och Stockholm
Kampanjbiljetter från 595 SEK

Kontakta oss på
direktflyg.com  Tel. 0770-790 700

bokning.airport@herjedalen.se Tel. 0680-100 95

Din flygplats i Härliga Härjedalen

Tel. 0950 700590  -  www.casstrom.se -  service@casstrom.se

Photo: Jo Stenersen

RobustA Knivar För Vildmarksliv

Sweden
Lapland Knife Company
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I dagens arbetsliv är det viktigt att utveckla chefers och medarbetares 
förmåga att interagera med olika personer i många olika situationer. Det 
kan vara underställd personal, kunder, klienter, vårdsökande och liknande, 
förklarar Thomas Larsson, vd och delägare i IDI Profiling AB.

– Vi ger licenser för verktyget Interpersonal Dynamics Inventory, 
IDI till våra samarbetspartners (cirka 300 i Sverige). De är professionella 
organisations- och personalutvecklare som använder det i sina aktiviteter 
för att utveckla verksamheter och människor.  

– Det är viktigt att betona att IDI inte är ett verktyg för rekrytering utan 
ett hjälpmedel för att identifiera och utveckla personers styrkor och förstå 
sina typiska egenskaper och hjälpa dem att fungera bättre tillsammans 
med andra. Våra samarbetspartners kan hjälpa till med träning av chefer 
och medarbetare för att få arbetsgrupper att fungera bättre. IDI kan också 
användas av säljare eller vårdpersonal för att öka deras förmåga att tackla 
olika situationer, förstå andra personers behov och drivkrafter och kunna 
anpassa sig och få till bättre möten mellan människor. 

– Det är ett instrument som mäter och beskriver det intryck du gör på 
andra i din omgivning. Det mäter både hur andra ser på ditt beteende och 
hur du själv ser på ditt eget beteende.

IDI konstruerades av Dr R E Zackrison på 1970-talet i USA. 1981 
tog han instrumentet till Sverige och vidareutvecklade det med hjälp av 
svenska psykologer/pedagoger. Utvecklingen har fortsatt och den senaste 
versionen är från 2018.

Kan du förklara lite om IDI?
– IDI-instrumentet mäter tre specifika mönster/dimensioner i vårt 

beteende. Vi kallar dem: Directiveness, Affiliation och Adaptability.
• Directiveness mäter hur ofta en person upplevs sträva aktivt att 

påverka andra och omvärlden.

• Affiliation mäter hur ofta en person upplevs sträva efter att skapa 
känslomässig kontakt med många andra människor

• Adaptability mäter hur mycket en person upplevs förändra/anpassa 
sitt beteende för att möta andras behov i olika situationer

– Directiveness och Affiliation har visat sig ha en stark koppling till 
våra vanor och ändras sällan över tid. Adaptability handlar om hur vi 
upplevs anpassa oss till andra och går i större utsträckning att påverka.

Det adaptabilityvärde testpersoner får är dock unikt för den grupp 
människor hen valt som respondenter. Resultatet är alltid vägt mot en 
normgrupp från det land som hen lever i, säger Thomas Larsson.

Mer om hur verktyget kan användas och kontakter till företaget finns 
på www.idi.se. 

UPPLEVER 
ANDRA DIG 
SOM DU SJÄLV 
TROR?

IDI Profiling AB
Thomas Larsson, IDI Profiling AB, +46-8-7567035, +46-70-5932481
Web: www.idi.se,Mail: thomas.larsson@idi.se

VI HAR ALLA EN UPPFATTNING OM OSS 

SJÄLVA. MEN VET VI VERKLIGEN OM VÅR 

OMGIVNING HAR SAMMA UPPFATTNING? 

MED HJÄLP AV VERKTYGET INTERPERSONAL 

DYNAMICS INVENTORY, IDI, GÅR DET ATT 

MÄTA DETTA OCH GE ETT REDSKAP FÖR ATT 

UTVECKLA VÅR FÖRMÅGA ATT SAMVERKA 

MED ANDRA. 

AV FREDRIK DHEJNE



LUND

MALMÖ

HAMBURG

KØBENHAVN

00:14

LANDSKRONA

HELSINGBORG

Europaspåret
– genvägen till Köpenhamn
Europaspåret är Landskrona stads förslag om en 
ny fast förbindelse över Öresund. Till skillnad från 
HH-förbindelsen kan Europaspåret via Landskrona 
hantera alla slags järnvägstransporter:
• godståg
• persontåg
• regionaltåg
Det är unikt. Europaspåret skapar också restids-
vinster och avlastning i järnvägsnätet i Öresunds-
regionen vilket ger ökade möjlig heter för person-
transporter på Öresundsbron.

Läs mer på www.europasparet.se

Exempel på restider med Europaspåret:
Lund – Köpenhamn 30 minuter
Landskrona – Köpenhamn 14 minuter
Helsingborg – Köpenhamn 25 minuter
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VEOLIA ÄR ETT AV VÄRLDENS LEDANDE MILJÖFÖRETAG MED ÖVER 170 000 

ANSTÄLLDA ÖVER HELA VÄRLDEN. FÖRTAGET UTFORMAR OCH TILLHANDAHÅLLER 

LÖSNINGAR INOM ENERGI, VATTEN OCH ÅTERVINNING DÄR NAVET I DERAS 

VERKSAMHET ÄR ATT BIDRA TILL EN HÅLLBAR OCH LÖNSAM UTVECKLING FÖR 

BÅDA SAMHÄLLEN OCH INDUSTRIER. AV KIM HALL

MILJÖFÖRETAGET  VEOLIA ARBETAR FÖR 

EN HÅLLBAR VÄRLD
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Norden arbetar Veolia aktivt med 
att ta fram lösningar tillsammans med 

företag där ambitionen är att ta kunderna 
närmare en cirkulär ekonomi och reducera 

deras påverkan på miljön till ett absolut minimum 
samtidigt som kostnaderna sänks. Hållbarhet och 
miljöpåverkan ligger långt framme på de flesta 
företagens agenda varför Veolias lösningar aktivt 
bidrar till att företagen hushåller med sina resurser 
samtidigt som en högre lönsamhet möjliggörs.

– Vi tar ett samlat perspektiv på hela verksamheten 
och dyker ner där stöd och förbättringar behövs. Vi tar 
hand om avfall, allt från papper till metall och gamla 
lysrör. Samtidigt bygger vi bort behovet av fossilt 
bränsle och använder biobränslen eller restprodukter 
från den egna produktionen, minska behovet av 
vatten och ser till att det som går tillbaka till naturen 
är lika rent eller renare än när det kom in i processen, 
säger Håkon Vist, CEO i Veolia Norden. 

I Norden har Veolia omkring 1  400 anställda 
med verksamhet i Sverige, Norge och Finland som 
tillsammans omsätter cirka 4 miljarder kronor.

Något som sticker ut i Veolias lokala erbjudanden 
är deras industriella servicetjänster och tekniskt 
underhåll. Veolia tar sig an det tekniska underhållet, 
som ett av få bolag som är certifierade inom ISO 
55  001, på ett systematiskt sätt där de också kan 

"VI TAR ETT SAMLAT PERSPEKTIV PÅ 

HELA VERKSAMHETEN OCH DYKER 

NER DÄR STÖD OCH FÖRBÄTTRINGAR 

BEHÖVS. VI TAR HAND OM AVFALL, 

ALLT FRÅN PAPPER TILL METALL OCH 

GAMLA LYSRÖR. SAMTIDIGT BYGGER VI 

BORT BEHOVET AV FOSSILT BRÄNSLE 

OCH ANVÄNDER BIOBRÄNSLEN ELLER 

RESTPRODUKTER FRÅN DEN EGNA 

PRODUKTIONEN"



96

inkludera industriell sanering och innehålla en direkt länk till 
arbetet med återvinning samt hur processerna för energi och vatten 
kan optimeras.  

– Vi har expertis inom samtliga industrier i Sverige. Vårt 
kontorsnätverk från Trelleborg i söder till Kiruna i norr gör att vi 
har tillgängliga resurser för alla när de behövs, säger Håkon Vist.

Med slogan ”Veolia resourcing the world” beskriver i stora drag 
deras arbete med cirkulär ekonomi inom vatten, avfallshantering 
och energi. ”The Alliance to End Plastic Waste” är ett viktigt 
projekt där Veolia är en av medgrundarna till initiativet och som 
tillsammans med ett 30-tal företag i världen ska utveckla och 
förfina lösningar för att få stopp på plastavfallet.

– Tillsammans investerar vi över 1 000 miljoner dollar för 
att reducera mängden plast i miljön. Plast är en allvarlig global 
utmaning som kräver handling nu. Med våra samlade erfarenheter 
och kunskap kan vi tillsammans åstadkomma skillnad, säger 
Håkon Vist.

Veolia har en egen forskningsavdelning inom koncernen som 
utvecklar nya lösningar inom vatten, energi och återvinning. Detta 
hjälper företaget att fortsätta vara världsledande inom sitt område 
och samtidigt kunna hjälpa alla kunder att använda sina resurser på 
bästa sätt för hela planeten och mänskligheten.

– Rätt resurser på rätt plats, på rätt sätt och till rätt ändamål 
är en enkel sammanfattning på något riktigt komplext, avslutar 
Håkon Vist.

VI HAR EXPERTIS INOM SAMTLIGA 

INDUSTRIER I SVERIGE. VÅRT 

KONTORSNÄTVERK FRÅN 

TRELLEBORG I SÖDER TILL 

KIRUNA I NORR GÖR ATT VI HAR 

TILLGÄNGLIGA RESURSER FÖR 

ALLA NÄR DE BEHÖVS, SÄGER 

HÅKON VIST.



DU HITTAR GATE REPORT PÅ FÖLJANDE FLYGPLATSER; 
STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

JUMBO HOSTEL ARLANDA

ARLANDA HYRBILSCENTER

STOCKHOLM-BROMMA AIRPORT

STOCKHOLM-SKAVSTA AIRPORT

VISBY AIRPORT

GÖTEBORG-LANDVETTER AIRPORT

MALMÖ-STURUP AIRPORT

ÄNGELHOLM-HELSINGBORGS AIRPORT

JÖNKÖPING AIRPORT

UMEÅ AIRPORT

ÅRE-ÖSTERSUND AIRPORT

HÄRJEDALEN SVEG AIRPORT 

KIRUNA AIRPORT 

Vikingarnas smaker för dagens läckergommar
Smaka på Jarlens egen öl och Harald Blåtands sura blåbär

Info@tasteofviking.se
Facebook.com/TasteofViking
Instagram.com/tasteofviking
www.tasteofviking.seTaste of Viking ägs av UBIC KB

GATE REPORT ÄR SVERIGES STÖRSTA AFFÄRS- OCH LIVSSTILSMAGASIN FÖR 

FLYGRESENÄRER OCH DISTRIBUERAS GRATIS PÅ SAMTLIGA UTRIKES- & INRIKESGATER 

PÅ SVERIGES STÖRSTA FLYGPLATSER. GATE REPORT UTKOMMER MED SEX NUMMER 

PER ÅR OCH UPPLAGAN ÄR CA 60 000 EX.
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En biljett till 
hela Stockholm.

Ladda ner SL-appen på 
App Store eller Google Play.

Ta dig till City och vidare till 7080 destinationer 
i Storstockholm. På samma biljett.
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