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Ledare

NU ÄR HÖSTEN
STRAX KOMMEN!
Nu har i stort sett de flesta kommit tillbaka från semestern, som
bjudit på den varmaste sommaren i Sverige på nästan 260 år.
På ett sätt så har det varit en helt fantastisk sommar
men också ganska skrämmande vad gäller de galopperande
klimatförändringarna.
Klimatförändringarna till trots blickar vi nu framåt mot
en fartfylld höst. I Bucket List kan du bland annat läsa om
armbandsuret Monaco som Tag Heuer lanserat i sin fjärde
upplaga. Du kan också drömma dig bort till Puro Beach på
Mallorca som får de flesta stressade själar att lugna sina nerver.
Ett fantastiskt ställe som jag varmt rekommenderar.
När vi nu ska börja med rutiner igen efter en skön ledighet och
vill försöka träna bort all rosévin som vi fått i oss under semestern,
tycker jag du ska läsa om X-Shape som erbjuder träning med
hjälp av elektriska impulser på låg effekt. Ett enda träningspass
motsvarar flera timmar på gymmet! Helt galet i min mening.

Din bucket list till Sveriges bästa spahotell & dagspa

Kanske ditt
livs största
investering.

Jag tar dagen som den kommer och livet tuffar på. Kanske blir det
en och en annan grillstund på
altanen i denna sköna sensommar
värme, trots att jag nog bidrar
till växthuseffekten när jag
tänder grillen.

VANN SPA HOTELL KONFERENS

HOTEL ÖRESUND

HAGABADET DROTTNINGTORGET

FRÖSÖ PARK

HOTELL SÖDRA BERGET

UPPER HOUSE SPA

STRÖMSTAD SPA & RESORT

MARSTRANDS HAVSHOTELL

FÄRNA HERRGÅRD

SKEPPARHOLMEN NACKA

HOOKS HERRGÅRD

ORBADEN

HOTEL TYLÖSAND

PERFEKTA PRESENTEN

Strategiskt placerat för såväl en aktiv
konferens eller en lugn spakonferens.
www.vann.se

Där vägen slutar, börjar äventyret.
www.sodraberget.se

Hotel Öresund Conference & Spa bjuder
in till unika upplevelser i Landskrona
öppnar 8 oktober.
www.hoteloresund.com

NYHET I GÖTEBORG!
Historien möter framtiden.
www.hagabadet.se

Direkt vid havskanten.
www.stromstadspa.se

Bäst i Sverige – enligt Tripadvisor.
www.upperhouse.se

Modern spateknik möter Jämtländska
förnimmelser och natur.
www.frosoparkhotel.se

En helt ny upplevelse, premiär
1 november 2018. Följ oss på:
www.marstrands.se

FOTO: MAURO LÓPEZ

Trevlig läsning,

Kallpressad olivolja är medelhavsmatens hjärta. Ett av de klokaste val
du kan göra, enligt forskningen.
Med 72% av den fina oljan är BreOliv
lite dyrare. Men också ett ovanligt gott
val för dig som vill må bra i längden.

Janne Siponen

Avkoppling, spalyx & matupplevelser
i vackra Bergslagen.
www.farnaherrgard.se

Ett slags skönare liv, med fokus på golf,
spa, mat & natur.
www.hooksherrgard.se

Mellan hav & sjö.
Vi får dig att längta tillbaka!
www.skepparholmen.se

Livsnjuteri, lyx och flärd – på hälsingevis.
www.orbaden.se

redaktion
Projektledare: Janne Siponen, janne.siponen@strongmediagroup.se
Redaktionschef: Maya Verma
Skribenter: Maya Verma, Malin Svantesdotter
Art Director: Charlotte Friberg
Skäm bort dig med två våningar njutning av
ett slag vi tror saknar motstycke i Sverige.
Makalös utsikt, välgörande musik och
feelgood i varje fiber.
www.tylosand.se

Annonsering: Vill du också synas/marknadsföra ditt företag
i Bucket List? Kontakta info@strongmediagroup.se.
Bucket List medföljer som bilaga i Dagens Industri, sep 2018.
Bucket List
Strong Media Group AB. Org. nummer: 559077-8535.
E-post: janne.siponen@strongmediagroup.se

Ett presentkort där mottagaren själv väljer
mellan våra fantastiska anläggningar.
www.svenskaspahotell.se

41 olika spa
att välja mellan
Från Ystad i söder till Östersund i norr. Svenska Spahotell har 41
kvalitetssäkrade medlemsanläggningar spridda över hela Sverige.
Hos oss finns stora resorthotell, klassiska kurorter, små herrgårdar
och dagspaanläggningar. Alla med en unik prägel, men ändå en
tydlig gemensam nämnare - kvalitet!

Läs mer på breoliv.se

www.svenskaspahotell.se
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Morgondagens smycken

Benjamin Waye och Nick Nicksan

Det har tagit mode- och accessoarerbranschen lång tid att öppna dörren för modern
teknologi som additivtillverkning/3D-utskrift. Som ledande bolag i Sverige erbjuder
VE AND VILE smycken direkt utskrivna i ädelmetaller och har därmed öppnat dörren
till en värld av möjligheter inom smyckesbranschen.
Grundarna Nick Nicksan och Benjamin Waye har samlat
experter från smyckesbranschens alla hörn för
att garantera varje smyckes kvalitet.
– Vi vill ge våra kunder möjligheten att själva
vara med i designprocessen, utan att tumma
på vare sig kvalitet eller äkthet. Vi är stolta
över att varje smycke är unikt och i vårt fall
verkligen bär på en helt egen historia, säger
Nick Nicksan som tycker företagets slogan
‘every piece of jewellery tells a story’ passar
särskilt bra för just VE AND VILES smycken.
Via VE AND VILE’s hemsida går det att
designa varje detalj i en förlovningsring, örhängen, halsband, klackring eller precis vilket
smycke som helst. Kunderna uppmuntras att
skapa och tänka utanför ramarna. Via 3Dutskrivna prototyper i plast kan de känna och
klämma på varje design. Innan beställningen
tillverkas direkt i valfri ädelmetall med tillvall
av stenar och diamanter.
Tack vare den banbrytande tekniken har kunder,
designers och tillverkare fullständig kreativ
frihet i smyckesindustrin, i motsats till tradi
tionella tillverkningsmetoder. Ett invecklat
smycke som vanligtvis behöver otaliga dagars

Process: Idé & Riktning -> Design/3D-prototyper -> Tillverkning

handarbete kan nu produceras på en kort
stund, utan att kvalitén försämras. Resultatet
är full densitet utan porositet, varje gång. Det
finns inga luftfickor eller oönskade strukturer,
den fysiska formen och efterbehandlingen är helt
ren och smycket åldras som en god flaska vin.
Både för enskilda smycken och serieproduktion blir
processen mer ekonomisk. Betydligt lägre
produktionskostnader & tillverkningsled gör
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att dessa arvkvalitativa smycken kan säljas till
så mycket som 70% lägre pris än motsvarande
smycke från butik. Kunderna får dessutom
den fantastiska möjligheten att bestämma sin
design in i minsta detalj och uppmuntras att
tänka och skapa fritt. En tillverkningsprocess
som ger kunden högsta möjliga kvalitet, till
lägsta tillverkningskostnad och självklart med
komplett designtillfredställelse.
Läs mer på veandvile.com
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ha-begär i höst

Förtrollningens kraft
att diamanter är dyra är ju ingen nyhet
och att människan förtrollas av smycken
känner vi till. ”The Perfect Pink” är en
rosa diamant på 14,23 karat som efter ett
aggressivt budgivningskrig såldes till en
anonym köpare för hela 23,2 miljoner dollar
på auktionshuset Christie’s år 2010, vilket
är över 200 miljoner svenska kronor. ”The
Perfect Pink” är inte ensam om att ha sålts
i den prisklassen, men världens största
diamantring “Pink Star” tar hem priset som
historiens dyraste diamant någonsin. Den
såldes för hela 83 miljoner dollar på Sotheby’s
i Genéve, vilket i runda slängar är ungefär en
halv miljard svenska kronor! Mer förtrollad
än så går det nog inte att bli.

Ny minimalistisk hårvårdsserie

Handgjorda
sammetsloafers
och sneakers
med diamanter
– vi vill att en aristocrats-sko
skall bli en personligt värdefull ägodel
för kunden. Därför gör vi aldrig
någonsin avkall på material och
produktion och alla våra kollektioner
tillverkas för hand i Portugal. Orden
kommer från grundaren Jamal
von Malmborg. Det nya exklusiva
skomärket Aristocrats Society
tillverkar klassiska loafers och highend sneakers av absolut högsta kvalitét.
Inspirerade av det mest exklusiva
klubblivet i städer som Dubai, New
York och London är utbudet av skor
något utöver det vanliga. En nykomling
som tål att undersökas närmare.
aristocratssociety.com
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ANRIKT SAMARBETE I NY UPPLAGA

SMYCKEN SOM TAR
STÄLLNING

kransdrakens handgjorda silver
smycken bärs av ett flertal kvinnor som vågat
ta ställning. Kvinnorna är förebilder som har
utsatts för hat eller vågar gå emot strömmen
och smyckena formges utifrån deras unika
personlighet och behov. Smyckena är unika
och just detta smycke bärs av Anna Serner.
Smycket är skapat av bergkristaller som enligt
utsago stöter bort omgivningens negativa
energier och ger bäraren goda energier. En
modig feminist som vågar ändra i filmbranschen är värd allt stöd hon kan få, menar
Irmeli Krans som är konstnären bakom
smyckena tillika brottsutredare och polis
sedan trettio år. kransdraken.tictail.com

FOTOGRAF: DANIEL SÖDERBERG, GREENWICH

nya svenska hårvårdsmärket Martinsson King, skapat av internationella hårstylisten
David Glover och entreprenören Anders Sjöstedt tar hårvård till en ny nivå. Martinsson Kings
tre infusions kan blandas in i schampo eller balsam eller användas efter tvätten som en leavein behandling.
– Det unika med våra produkter är att de passar alla hårtyper. Vanligtvis måste du leta
länge för att hitta rätt produkter för just ditt hår, och sedan behöver du byta när vädret blir
varmare och fuktigare eller kallare och torrare. Vår grundtanke var att utveckla basprodukter
som går att använda året runt, berättar David Glover, Creative Director och medgrundare.
Den minimalistiska serien består enbart av schampo, balsam och infusions. Schampot
och balsamet är framtagna för alla hårtyper oavsett tunt, tjockt eller lockigt hår. Beroende på
årstid och önskad stylingeffekt kan man sedan använda märkets 3 olika infusions: Smoothing,
Hydrating och Volume. Läs mer på på martinssonking.com

Steve McQueen

Det anrika, schweiziska märket TAG Heuer har en lång, solid historia och märket
står idag för sann kvalitet. I år lanserades armbandsuret Monaco för fjärde gången
i en Gulf Special Edition, resultatet av ett historiskt samarbete.

Redan 1860 lades grunden för det som idag är TAG
Heuer då Edouard Heuer öppnade sin första
verkstad i St Imier, Schweiz. Edouard Heuer
var en kreativ affärsman och en driven sådan
och några år senare tog han ut sin första
patent som gällde ett nytt sätt att dra upp
ett fickur med hjälp av en krona och inte en
nyckel. När han 1887 uppfann det oscillerande kugghjulet till mekaniska stoppur, visste
han inte att uppfinningen skulle användas av
ledande tillverkare av mekaniska kronografer
i nära hundrafemtio år.
Namnet TAG tillkom först 1985 då holdingbolaget Technique d’Avant Garde köpte
upp företaget Heuer. Fortfarande är fjärde
generationen Heuer med och driver märket
framåt då barnbarnsbarnet till grundaren,
Jack Heuer, ännu idag sitter med som hedersordförande. Jack Heuer är även mannen bakom två av märkets mest legendariska modeller,
Monacon och Carreran, två armbandsur som
utgör märkets flaggskepp.
Jack Heuer hade ett brinnande intresse för motorsporten och TAG Heuer har setts som officiell
sponsor av många motorsportevenemang.
De var under sjuttiotalet officiella timekeepers
och sponsorer för Scuderia Ferrari och tack
vare det har många av motorsportens bästa

förare fått bära en Heuer.
Den enligt många kultklassade klockan
Monaco tillkom 1969 då Monaco Grand Prix
gick av stapeln och var revolutionerande på
flera sätt. Inte bara var det den första klockan
med en vattentät fyrkantig boett, men det var
även en av klockorna som huserade det första
automatiska kronografverket, Caliber 11.
Verket framtogs då de fyra tillverkarna Heuer,
Breitling, Dubois-Depraz och
Buren valde att slå samman deras kompetenser och bilda gruppen ”The Chronomatic
Group” i ett projekt som
kom att kallas för ”Project
99”. Projektet gick ut på
att vara först i världen
att ta fram ett automatiskt kronografverk, och i
hemlighet gjorde klocktillverkarna Seiko och Zenith
samma sak. Prototyperna
som ”The Chronomatic
Group” presenterade
under Baselmässan 1969,
som hade detta revolutionerade
automatiska kronografurverket i
sig, hade alla sina kronor på vänster sida, och detta för att underBUCKET LIST // 7

stryka att de inte behövde dras upp manuellt
utan istället med hjälp av armens rörelse. En
av dessa klockor var en Heuer Monaco.
Den fyrkantiga klockan nådde kultstatus när Hollywoodskådespelaren Steve McQueen använde armbandsuret ett par år senare i filmen Le
Mans. I filmen som handlade om racerföraren
Joseph ”Jo” Siffert, ville Steve McQueen att
hans roll skulle bli så genuin som möjligt
och bar därmed inte bara Sifferts overall
men även hans klocka, som var en Heuer
Monaco.
Under Baselmässan 2018 lanserades för fjärde gången en Monaco
Special Edition tillsammans med
oljebolaget Gulf. Heuer och Gulf historia tillsammans är lång och redan
i filmen Le Mans syns Gulfs logga
på Steve McQueens overall. Den
blåa urtavlan bär ränder i orange
och blått, vilka symboliserar Gulfs
ikoniska färger och Gulf-loggan går
även att återfinna klockan sex på
urtavlan. Ett perforerat kalvskinnsband i blått med orangea sömmar kompletterar racing-looken och går i samma
färger som Steve McQueens legendariska
sportbil.
Läs mer på nortime.se
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5 favoriter fr ån gant
75 cl, 12%, 99kr
Art.nr. 78045

MARTIN

är höstens snyggaste
snörkänga i oljig mocka
med skinndetaljer och
slitstark sula i skinn.
Dragkedja på insidan
som gör den enkel att ta
på och av. 1 999 kr

MALIN

är en nyhet
bland Chelsea-bootsen och
en riktig must-have i höst!
Utsida av blankt polidoskinn, svarta metalldetaljer
och lättviktssula med dekorativ kontrastrand i vinrött.
1 999 kr

JAMES Chelsea-boots med snygg
siluette och minimalistiska detaljer.
Något smalare modell med kantad tå
och slitstark gummisula. Här i skinn
men finns även i mocka. 1 999 kr

STORMHAVEN

FAY är en av GANTs mest populära

är en ny
modern gummiboots där kombinationen
funktion och design gör att den passar lika
bra på landet som till city-livet. Reflekterande detaljer, innersula i memory-foam
samt praktisk dragkedja upptill. 1 299 kr

Chelsea-stilar, och receptet är ingen hemlighet.
Med sin mjuka kvadratiska tå och oljiga mocka
är den helt klart en favorit! Här i färgen ”mud
brown” som känns helrätt i höst men finns
även i svart och mörkbrun. 1 699 kr

Res för
att bidra

Oförglömliga äventyr och
ansvarsfullt resande. Resebyrån
Ecolyx skräddarsyr unika
reseupplevelser för de som vill
kombinera äventyr med omtanke
om människa och miljö.

Alkohol i samband med
arbete ökar risken för olyckor.

Ecolyx är resebyrån som säljer storslagna reseupplevelser till småskaliga ekodestinationer
världen över.
– Vi är inget vanligt resebolag, vi är sociala
entreprenörer. Vi vill skapa ett bättre sätt att
resa på samtidigt som vi bidrar till bevarandet av djur och miljö omkring oss, förklarar
Ulrika Löfdahl, VD och delägare.
Genom att skapa unika reseupplevelser
som lämnar ett positivt fotavtryck på männi
skor, natur och kultur vill de bidra till ett mer

ansvarsfullt resande. Oavsett om resan bär till
en liten ö utanför Madagaskar eller till Svalbard, är det lokalbefolkningen som är guide på
plats. Att det är lokala personer som arbetar
på alla destinationer är en del av företagets
affärsidé. Genom resorna skapas arbetstillfällen och inblick i miljön och djurlivet genom de
som bor där.
De med obegränsad budget vill uppleva något och
de ser ofta sina resor som en investering i
BUCKET LIST // 9

lokalbefolkningen och i sin egen förståelse av
omvärlden, menar Ulrika Löfdahl. De är ofta
färdiga med att ligga på en strand eller att sola
och äta.
– Om vi kan utmana chartern någon gång i framtid
en, så att gemene man kan uppleva destinationer som dessa istället för att sitta på ett hotell
eller en strand och inte bidra med något alls,
det vore något, avslutar hon.
Läs mer på ecolyx.com
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1970’s New York City
Ytterplaggsmärket ROCKANDBLUEs plagg för tankarna direkt till det
unga och rebelliska. Märket, som skapats av House of SAKI, beläget strax
utanför Malmö, lanserar en skandinaviskt modern höstkollektion med en
rebellisk underton.
Stark, uttrycksfull och med attityd. Höstens kollektion inspireras av globala musik- och subkulturer med rötter i New York Citys vibrerande
sjuttio- och åttiotalspuls. En tid då staden var
hem åt unga äventyrare och konstnärer som gav
staden sin karaktäristiska stämning och stil.
Kollektionen innehåller ett brett sortiment
av ytterplagg och jackor, mest utmärkande
är fuskpälsarna i djurprint och de populära
dunjackorna.
– Utöver skinn- och dunjackor är fuskpäls
fortfarande väldigt trendigt och vi kompletterar även med ett utbud av andra produkter
som ulljackor och accessoarer, säger marknadschefen Magnus Johansson.

sin tydliga identitet blivit en destination för
en trogen kundgrupp. Attityd och rebelliskhet
genomsyrar produkterna, och varumärket
riktar sig till de som vill uttrycka detta i sin
klädstil.
Mottot som har följt med är ”made for you every day, everywhere”.
– Vi influeras av rådande trender, men står
alltid fast i vår identitet. Målet är att ta fram
kommersiella produkter som tilltalar en bred
målgrupp. Vi erbjuder modern, trendig design

ROCKANDBLUE fångar aktuella trender och levererar
kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga
priser.
– Vårt stora fokus ligger på produkten, en
bra produkt säljer sig själv.
Höstens palett går från ljusa naturtoner
till djup koppar och mörkt bruna nyanser. En
skön sjuttiotalsbris med gröna toner lättar
upp medan ett spektrum av mörkt röda nyanser tillsammans med en solid bas av klassiskt
svarta plagg fördjupar kollektionen.
Genom åren har ROCKANDBLUE med
BUCKET LIST // 10
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till ett bra pris, förklarar Magnus Johansson.
Affärsidén har alltid varit att erbjuda kunden
”value for money”.
ROCKANDBLUE håller sina produkter
nära hjärtat. Med lång erfarenhet och hög
kompetens har företaget varit en stark aktör
inom modebranschen i över 30 år.
På kontoret som är beläget strax utanför Malmö
designas och kvalitetssäkras alla plagg. Allt
görs under samma tak; close to heart.
ROCKANDBLUE är ledande på dunjackor
i mid-premium segmentet i Sverige och
Danmark, med ökande efterfrågan i resten
av Europa.
– På förra vintermässan skrev vi fortfarande orders när de andra hade packat samman
sina montrar, säger Magnus Johansson.
ROCKANDBLUEs större återförsäljare
är bland annat Nelly.com, Stayhard.com,
Bubbleroom.com, Brothers och Design Only.
Läs mer på rockandblue.se
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Tidlös design i modernt snitt
HS står för Hugo Strömdahl. Han började 1904 som
juvelerare i Stockholm. Snart fick han rykte om sig
att vara en verkligt förstklassig juvelerare. Vi – hans
efterföljare i tredje generationen – ser det som vår
främsta uppgift attSTOCKHOLM
fortsätta1904
att arbeta i hans anda.
Därför bär våra smycken hans initialer – HS.
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NY ng!
Ny årgå
G!
ÅRGÅN

Toscana
N O G A U T VA LT F R Å N

En elegant Chianti Classico från den mest
prisbelönta producenten i Toscana. Fylld
med intensiv smak av mörka körsbär,
plommon, choklad och färska örter.

Hugo Strömdahl med personal år 1910, Hugo sitter i första raden näst längst till höger.

Basen har alltid varit Stockholm men företaget har
hundra återförsäljare spridda över hela landet.
En av företagets specialiteter är juvelsmycken
www.stromdahl.se
och många smycken specialtillverkas efter
kundens önskemål. Safirsmycken har alltid
varit en specialitet som nu åter är väldigt
efterfrågade. Lady Dianas vackra karmosering med en safir som omges av en krans med
diamanter, är ett exempel på en tidlös och
klassisk design som åter blivit populär.
– Vi märker att nya generationer börjar välja lite
mer påkostade förlovnings- och vigselringar än de gjort tidigare. Det högkvalitativa
segmentet kommer tillbaka. Kjell Strömdahl
tror att det beror på att många idag satsar mer
pengar på sitt bröllop, på morgongåvan och

vackra smycken till sina barn än vad som varit
vanligt under de senaste decennierna. SamSTOCKHOLM
tidigt är den
nya generationen1904
mer medveten
och vill känna till ädelstenarnas och metallernas ursprung.

na är medvetna, det är en av anledningarna
till att vi endast arbetar med material som
kommer från pålitliga källor, förklarar Kjell
Strömdahl.
Tidlös, klassisk design och möjligheten att
påverka. Inte bara genom att smyckena kan
anpassas efter kundens önskemål och att
Strömdahls erbjuder sina återförsäljare bred
och personlig service, men även genom att
arbeta med återvunnet guld och Kimberleycertifierade diamanter.

– Idag vill kunderna veta var materialet kommer
ifrån och det är mycket positivt att kunder-

Strömdahls Juveler erbjuder smycken, från ett
par tusen kronor och uppåt. Allt i klassisk och
tidlös design med ett modernt snitt.
Läs mer på stromdahl.se

Fonterutoli Chianti Classico 2016 Nr. 32229, 750 ml, 13,5% alk. vol. 139 kr

STOCKHOLM 1904

Alkohol är beroendeframkallande.

www.stromdahl.se
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Victoria Silvstedt
Ålder: 43 år
Bor: i Monaco och har lägenhet i
New York och Miami. Har investerat
i fastigheter i Stockholm och
Stockholmsområdet.

Victoria Silvstedt

Karriär: Trading där hon förvaltar
sin portfölj, modell och social media
influenser samt ambassadör för nonprofitorganisationen för välgörenhet
”Les Anges de Gardiens” och inte minst
– entreprenör!

– Vår svenska affärsmodell med flera nyanser

Aktuell med i höst: Spelar in en pilot
för en dokumentär för ett amerikanskt
TV-network.

Du som tror att Victoria Silvstedt bara har glidit genom livet har många anledningar
att tänka om. Visst att hon charmade gitarristen i Bon Jovi som 14-åring och fick åka
med på världsturné, att hon har en skönhet som gett henne möjligheten att leva den
amerikanska drömmen och att hennes liv innefattar mängder av resor, lyx och flärd.
Men bakom allt detta ligger stor beslutsamhet, disciplin och hårt arbete
– samt en ödmjukhet för vad hon har lyckats åstadkomma.
Det går inte undvika att det var modellandet och
hennes succéartade Playboy-utvik som till
en början tog henne upp till toppen. Hon har
jobbat med alla de stora, exklusiva modehusen
och kan stoltsera med att ha prytt över 500
tidningsomslag. Men att detta främst skulle
definiera henne stämmer inte längre.
– Det är lite ”been there, done that”. Även
om det är en viktig del i mitt liv så finns det
mycket annat som definierar mig och min
karriär i dagsläget, menar hon.
Med hela världen som sin arbetsplats
Efter att Victoria som 18-åring bokade sin
enkelbiljett till modevärldens huvudstad Paris
har hon ständigt fortsatt sin aldrig avstannade resa. Hennes sikte ställs alltid in mot
nya, spännande utmaningar. När Bucket List
träffar henne på Grand Hôtel i Stockholm har
hon precis kommit till Stockholm från Paris
Fashion Week. Hon gör entré i lobbyn som
den glamourösa kvinna hon är och kan vid
första anblicken beskrivas som definitionen av
världsvan. Å andra sidan har hon hela världen
som sin arbetsplats, där det är i Monaco hon
är mest aktiv med trading på börsen.
– På morgonen följer jag europeiska börsen,
därefter den amerikanska när den öppnar och
till sist även den asiatiska marknaden innan
jag lägger mig efter klockan 01. Jag har därför
full koll och direktaccess till the ”trading
floor” på mina banker här – så det är verkligen
ett paradis för trading!
Kicken av att se pengarna växa är en drog, en riktig adrenaline rush, säger hon med entusiasm

i blicken när hon berättar hur detta delvis är
drivet som ständigt gör henne mer och mer
intresserad av affärer. Det var efter börs
kraschen 2008 som finanserna blev en större
del av hennes vardag. Efter att ha spenderat
sin första intjänade miljon relativt tanklöst
– och samtidigt ha låtit rådgivare styra över
hennes pengar – insåg hon att hon behövde
mer kontroll över sina tillgångar och fortsatta
investeringar.
– När jag investerar har jag en portfölj där jag
till största delen spelar säkert. Sedan har jag
även en mindre del med högre risk som jag
använder mer som lekpengar. Att handskas
med och förvalta min portfölj är ett yrke
och en bransch där jag verkligen känner mig
hemma. Samtidigt så är valutamarknaden så
oberäknelig, med mycket politisk oro varje
dag, så dollarn fortsätter att vara kung. Jag
har det mesta av min portfolio i USD, men
jag väntar fortfarande att svenska kronan ska
stärkas mot USD och euron. Det kommer att
ta mycket längre tid än vad jag har beräknat
så jag måste vara tålmodig.
Hon har passat på att köpa lite fastigheter i Sverige
med euro eftersom kronan är så svag. Hon
äger dessutom amerikanska, svenska och
europeiska aktier och hon berättar att det
finns många eurostocks till bra pris, bland
annat i tyska stora företag.
– Men jag ligger lite lågt just nu och
väntar tills den politiska oron och oron över
ett ”trade war” lugnar sig. Jag tror att Trump
desperat vill bli omvald så han kommer nog
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att ge upp innan mellanårsvalet.
Alltid med klackarna på jorden
Utöver aktie- och valutahandel har hon
sysslat med affärer under många år, genom
att successivt bygga upp sitt eget varumärke.
Något som extra tydligt började ta sig uttryck
efter utmärkelsen Playmate of the Year. I sitt
sommarprat beskriver hon att hon vid denna
tidpunkt befann sig ”högst upp”. Att leva den
amerikanska drömmen var en ära. Pengar och
berömmelse var vardagsmat och hon har därefter bland annat lanserat sin egen underklädeskollektion och satt sitt namn på den egna
proseccon, Victoria La Dolce Vita. Och visst
har hon levt det ljuva livet. Men hon har aldrig
tappat fotfästet. Victorias egen kraft inom sig
och disciplin hemifrån har gjort att hon alltid
har behållit en realistisk koppling mellan sina
drömmar och verkligheten.
– Jag har alltid lyckats hålla kvar mina
klackar på jorden!
Något som Bucket List tar med sig lite extra från
pratstunden är hur hon trots sina framgångar
är så ödmjuk. Men hon älskar uppenbart livets
goda, och med all rätt!
– Jag tycker ju om lyx, att åka förstaklass,
köpa dyra handväskor och skämma bort mig
själv. Jag har jobbat hårt och förtjänar att
njuta av allt jag har åstadkommit. Mitt motto
har alltid varit att arbeta hårt och att vara
fokuserad, men jag trodde aldrig att jag skulle
bli en entreprenör. Det är rätt häftigt att inse
att jag har under åren har byggt upp – och är –
mitt eget varumärke.

Bucket List
Besöka alla världens länder
Att bli mamma
Att engagera mig mer för miljön.
Jag ska bland annat börja med Perfect
World Foundation gala i Göteborg den
6 september & Global Ocean Gala i
Monaco den 26 september.
FÖLJ: @victoriasilvstedtofficial
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HÖSTENS
HÄLSOSAMMA,
SKÖNA SPABAD!
Klar höstluft och möjlighet att krypa ner i ett varmt och
bubblande bad med bara himlen som tak. Relax, massage
och tid för reflektion – ett spabad erbjuder hälsofrämjande
möjligheter för både kropp och själ.
Åtskilliga är de studier som visar de hälsofrämjande fördelarna med att
vistas utomhus i dagsljus, gärna i kombination med rörelse, vilket inte
minst är viktigt under årets mörka månader.
Naturens effekt på hälsan handlar mycket om att förbättra vårt immun
försvar och när vi ger oss tid till att vila och koppla av istället för att
sätta på stressläget, kan våra kroppar ägna sig åt att förbättra och bygga
upp bland annat vårt immunförsvar.
Det är här spabadet kommer in som en fantastisk möjlighet att minska stress till förmån för att aktivera lugn- och må bra-hormonerna.
Folkpool har ett komplett utbud av spabad. Gemensamt för dem alla
är att de är lätta att installera, kräver inga omfattande markarbeten
och är kostnadseffektiva att använda.
När du badar i ett spabad:
• Är du utomhus, förhoppningsvis i frisk luft, och har under dagtid
när solen tittar fram möjlighet att fylla på D-vitamin-förrådet, vilket

bidrar till immunsystemets normala funktion.
• Ger vattenstrålarna ömma muskler massage, vilket gör dem
mindre stela.
• Kan det cirkulerande vattnet främja blodcirkulationen och det
finns även studier som visar att hjärtkapaciteten kan öka, vilket skulle
kunna jämföras med lättare träning.
• Ger trycket från jetstrålarna vävnaderna en lymfdränerande effekt
som hjälper kroppen att göra sig av med giftiga ämnen
• Blir musklerna varma och spänningarna släpper, vilket kan göra dig
sömnig. Tvärtom gäller om vattnet är kallare – då går blodomloppet på
sparlåga och du känner dig piggare.
Läs mer på folkpool.se

FOTO: RUBEN NERO

Life is bigger together.

Vernissage
per kvadrat

Ett vernissage i en privat vindsvåning öppet
för potentiella konstköpare och köpsugna
lägenhetsspekulanter. Konstnären Max
Alm Norells samarbete med stylister och
mäklare har resulterat i ett fullskaligt
privat vernissage i ett av Stockholms mest
attraktiva lägenhetsobjekt.
I dagarna ställdes flera verk ut i ett fullskaligt vernissage i samband med
försäljningen av en vacker våningsvisning på Flemminggatan 63 på
Kungsholmen, ett samarbete med mäklarbyrån med det passande
namnet Vernissage per kvadrat. Max Alm-Norells agent Nathalie
Bergström är nöjd.
– Det känns fantastiskt roligt att göra så här. Att hitta en så unik
vernissagemiljö till Max konst, samtidigt som mäklarbyrån också
gynnas är lite av ett genidrag tycker vi.
Då Max Alm-Norells tavlor i somras hängdes i de nyproducerade lägenheterna på Kvarngatan på Södermalm var det tydligt att verken drog till sig
uppmärksamhet. Stylingen av de vackra våningarna fick det där lilla
extra samtidigt som konstnärens tavlor syntes i härliga rum där de fick

upplevas i vacker hemmiljö.
Tidigare har enstaka verk lånats ut till mäklare och stylister, men
nu lyfts idén ytterligare för att skapa ett helt nytt och spännande
koncept. Istället för att visa enskilda tavlor utnyttjas vackra våningar
som gallerilokal.
Monica Guerra, ägare till mäklarbyrån Vernissage per kvadrat ser samarbetet
som en win-win för båda parter.
– Mina kunder njuter av möjligheten att kombinera en visning med
en kulturupplevelse. Under vernissaget kan kunderna mingla och njuta
av konst och samtidigt uppleva våningen i ett socialt och varmt sammanhang.
Läs mer på MAXALMNORELLART.SE
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Dessa stjärnkrogar
får du inte missa

Stjärnkök bortom
bratwurst och surkål
Få vet att Tyskland följer tätt efter Frankrike i antal Michelinstjärnor.
Med hela 361 stjärnor fördelat på 300 restauranger finns långt mer än surkål
och korv att uppleva i Tyskland. Samtidigt som notan, jämfört med till exempel
Frankrike eller Sverige, inte slår alls lika hårt mot plånboken. Så glöm inte att
smaka den högklassiga maten när du nästa gång landar i Tyskland.
Aldrig har antalet stjärnkrogar varit större i
Tyskland och utbudet är minst sagt varierat.
Under de senaste åren, har flera nykomlingar
tagit sig in och upp och effekten som följt har
inte låtit vänta på sig. Deras koncept rör sig
från nya versioner av enkla, regionala klassiker till helt nya kreationer med högst internationella influenser. Jämfört med Sveriges
totalt 23 stjärnkrogar med sammanlagt 33
stjärnor spelar Tyskland i en annan liga med
sina 361 stjärnor. Dessutom är priserna ibland
häften av vad som är vanligt att betala i Sverige
och varenda en av de över 300 restaurangerna
är väl värda ett besök.
Tyskland har länge varit ett samhälle präglat
av internationella influenser och med stor
mänsklig mångfald. Så även det kulinariska
Tyskland. Den matkultur som utvecklats
under de senaste åren är en spännande blandning av det traditionella och det innovativa

*Gäller t o m 23/9 och vid köp över 800 kronor.
Går ej att kombinera med andra erbjudanden.

under inflytande av sociala och globala trender. I Berlin ligger världens första vegetariska
Michelinkrog och på Falco i Leipzig satsas det
på en meny för unga “nybörjare” mellan 18 och
35 år.
Trots att öl fortfarande är Tysklands kanske
mest kända dryckesexport med över 1300
bryggerier och 5000 olika sorters öl, är utsökt
och dessutom ofta lokalproducerat vin lika
självklart som den innovativa maten. På totalt
100 000 hektar i tretton vinodlande områden
produceras en mängd högklassiga viner och
runt om i landet hålls årligen flera vinfestivaler.
Så vid nästa city-break eller affärsresa till
en tysk storstad, glöm inte att leta reda på en
av de många stjärnkrogarna för att njuta av
en kväll utöver det vanliga, dessutom till ett
högst hyggligt pris.
För mer information om Tysklands gourmetkök: www.Germany.travel
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Värd en resa.
3-stjärniga (motsvarande pris i Sverige,
ca. 3000 SEK, vinpaket ca. 1500 SEK)
Atelier (München) (femrätters, 170 €,
vinpaket ca. 80 €)
The Table (Hamburg) Bara ett bord med
sammanlagt 20 platser, ca. 300 € per person
inkl. viner.

Värd en omväg.
2-stjärniga motsvarande pris i Sverige
ca. 1350 SEK per person, vinpaket ca. 1000 SEK
Falco (Leipzig) Bra och roliga erbjudanden som
exempelvis the Falco rookie menu för gäster
mellan 18 och 35 år, fyrarätters inkl. vin och
ett glas champagne 144 € eller Falco Gourmet
Package, övernattning i Junior Suite, frukost,
välkomstcocktail, sjurätters inkl vin, inträde till
spa, 799 € för två personer
Tim Raue (Berlin) vegetarisk fyrarätters 118 €,
icke-vegetarisk fyrarätters 138 €, finns även
à la carte meny.

Värd ett besök.
1-stärniga (motsvarande pris i Sverige fyrarätters
685 SEK, dryckespaket 585 SEK
Cookies Cream (Berlin) Vegetarisk restaurang,
trerätters, 49 €, fyrarätters 59 €, viner runt
8€/glas
Restaurant Gustav (Frankfurt) Modernt, bra
vinerbjudanden, fyrarätters inkl. ett glas vin till
varje rätt 120€
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GER TILLBAKA TILL HAVEN

Brian Grevy,
ny VD sedan i juni

Takterass med utsikt över Palma.

Puro hetast på Mallorca
I kölvattnet av andra världskrigets samhällsförändring påbörjades resan mot
det som idag är ett varumärke känt för kvalitet, framåtanda och förankring.
Redan då tog bröderna Gantmacher ställning för väl skräddarsydda produkter
och fortfarande skapar GANT kläder för att de ska hålla. Företagets nya VD
vågar gå i bräschen för en hållbar klädindustri.
Basen i New Haven på USAs östkust lade grunden
för känslan av east-coast living som präglar
märket. Att ge tillbaka till havet, som blivit
en del av varumärket GANT, låg nära hjärtat.
GANTs stöd till organisationen Waterkeeper
Alliance startade i en kortare insats och utvecklades till det som idag blivit ett bestående
samarbete. Organisationen arbetar aktivt
med att på legal väg skydda kustlinjer och
skapa förutsättningar för rent vatten, överallt.
Genom att driva rättsprocesser, ställer de
förövare inför rätta.
GANT samarbetar även med företaget Seaqual med
bas i Spanien, som köper upp insamlad plast
från haven och omsätter det till en vävbar
tråd. Fiskarna samlar upp skräp från havet,
det säljs, sorteras och köps upp för att återanvändas. Tråden som skapas är av hundra procent återvunnen polyester och ändå lika mjuk
som en vanlig bomullstråd. Den tråden blir en

del av GANTs skjortor. Det är inte bara skjortorna som skapas av återvunnen plast, även
fabrikerna där skjortorna tillverkas jobbar i
framkant med hållbarhet och återanvänder
till exempel så mycket som 97% av allt vatten
som går åt i produktionen.

fortsatt basen för företagets plagg, redan nu
är 88% av materialen från naturliga råvaror.
GANT fortsätter sin väg framåt med spårbarhet, cirkulärt och biobaserade material för att
säkerställa en lönsam affär med ekonomiska,
sociala och miljömässiga vinster.

– Vi ser över hela vår försörjningskedja, säger
företagets nytillsatta VD Brian Grevy, såväl
tillverkning som vatten, el, avfall och kemikalier. Vi tummar inte på vårt hantverk, på
kvalitet och hållbarhet, det ser vi som en viktig del i att bidra till en bättre värld. Att skapa
kläder som är gjorda för att hålla.

– Vi privatägda bolag kan verkligen dra vårt strå
till stacken vad gäller hållbarhet, säger Brian
Grevy som är övertygad om att fler och fler
konsumenter kommer välja varumärken och
bolag som gör rätt för sin omvärld. Idag är argumentet att hållbarhet inte är skalbart, men
för Brian Grevy är det inget vettigt argument.
Han ser en stark kommunikationsstrategi utåt
som central i att få konsumenterna med på tåget och hjälpa dem att välja rätt framöver. För
han är övertygad om att de i grund och botten
vill välja hållbart.

Brian Grevy som tillsattes som ny VD i mitten av
juni i år, vågar sticka ut hakan och har redan
hunnit dra igång en resa där hållbarhet kommer stå högst på agendan. Om fem år är första
generationen fossila råmaterial utfasade till
förmån för återanvänt. Naturliga material är
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Beläget i hjärtat av La Lonja,
Palmas gamla stan, ligger det
ikoniska designhotellet Purohotel
Palma. Omgivet av La Lonjas
sofistikerade och moderna atmosfär
med gedigna mallorkinska rötter,
utmärker sig det sedan ett år
tillbaka nyrenoverade hotellet som
ett attraktivt alternativ för de som
vill kombinera komfort, shopping och
fritid på en central plats i staden.

I kvarteren runt omkring Purohotel Palma finns ett
lockande utbud av små boutiquer, gallerior,
restauranger och nattliv. Purohotel är skapat
i högkvalitativa material med närvaro av naturliga element och bjuder på såväl distinkta
gastronomiska skapelser som in-house producerad musik. Hotellets prisbelönade design
förvandlar på ett nytänkande sätt rummen
till oväntade och unika platser. En sann oas i
hjärtat av staden.
Puro Group, som står bakom Purokonceptet,
slog i år upp dörrarna till Purobeach Palmas
trettonde säsong. Till Purobeach Palma,
beläget på en privat halvö endast tio minuter
från Palmas centrum, kommer man antingen

Njut av spaavdelningen, härligt strandhäng
eller bara ljudet av havets vågor.

Läs mer på Gant.com
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över land eller med båt för att ta hand om
kroppen, ladda batterierna och hitta lugn. I
spaavdelningen bjuds det på ett brett utbud av
ekologiska behandlingar med organiska produkter från Medelhavet och vid poolen utlovas
ständig sol, till ljudet av havets vågor och Puros egenskapade musik. För ett år sedan öppnades ytterligare en Purobeach på Mallorca,
Purobeach Illetas, inbäddad i en subtropisk
trädgård, med häpnadsväckande vy, restaurang, wellness och härligt strandhäng. Puros
bohemiska turism- och livsstilskoncept har
hotell och beachklubbar i Spanien, Portugal
och nu även Mexico.
Läs mer på purobeach.com och purohotel.com
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UNIK MUSIKALUPPLEVELSE
Viktoria Tocca & Daniel Sjöberg
vid Roseman Bridge i Madison
County, Winterset, Iowa

FOTO: JENNIFER BLACK

– med kvalitet, sång
och kärlek i fokus

Viktoria Tocca är den magiska sångfågeln som har gått från
Broadway till Duvemåla. Snart tar hon även med oss alla
till Broarna i Madison County – en av vår tids mest älskade
kärlekshistorier.
Viktoria som är klassiskt sångutbildad har under
20 år arbetat professionellt. Hon har många
tunga roller i bagaget, bland annat drömrollen
som Christine i Phantom of the Opera som
åtrås av flertalet kvinnliga musikalartister.
Av amerikansk press har hon beskrivits ha en
av vår generations vackraste röster – en röst
vi nu ska få höra gestalta Francesca Johnson,
hemmafrun i Madison County som möter den
äventyrlige National Geographic-fotografen,
Robert Kincaid.
Men det är inte enbart som huvudrollsinnehavare
hon tar plats på scen, hon är även producent.
Viktoria köpte de svenska rättigheterna för
föreställningen och under drygt fyra år har
hon jobbat för att få upp den i Sverige.
– Jag såg föreställningen på Broadway 2014
och det är sällan jag blir så starkt berörd av
musikal numer eftersom jag jobbar med det.
Man hamnar lätt i det tekniska och bedömer
på ett annat sätt. Men Broarna i Madison
County var något extra – här upplevde jag
verkligen historien.
Stark och mångbottnad historia
Något som är unikt med Jason Robert Browns

skrivande beskriver hon är att han verkligen
har gett både Francesca och Robert en dist
inkt musikalisk röst. Francescas musik är
halvklassisk och väldigt italiensk, medan
Roberts stil är typiskt amerikansk, nästan
amerikans country och folk-rock. Detta vävs
sedan ihop på ett speciellt sätt. Ju mer de
smälter ihop som människor, ju mer smälter
även musiken ihop.
– Det är en otroligt smart skriven musikal
och det är så sällan det skrivs musikal på det
sättet, för min röst och för en kvinna i min ålder. Dessutom med en så stark och mångbottnad historia. Musikal kan ofta bli ytligt och
platt. Men här handlar det om en annan typ
av upplevelse. Ett historieberättande som ger
samma känsla som Kristina från Duvemåla.
Det blir väldigt starkt och jag kände snabbt att
– det här är någonting jag måste göra!
En genomgående tanke i hela castingen
är rätt person på rätt plats, snarare än kända
namn som säljer biljetten. Viktoria försökte
hitta medproducenter i början och många var
intresserade, men de ville ha kända namn i
rollerna. Att ge upp rollen som Francesca var
däremot inget för Viktoria.
– Jag vill att publiken verkligen ska få uppBUCKET LIST // 22

leva Francesca och Roberts historia och inte
behöva fundera över vem som spelar rollen.
Jag vill att det ska kännas som första gången
jag såg Phantom of the Opera i London. På
samma sätt som jag upplevde Kristina från
Duvemåla innan Helen Sjöholm blev känd. Då
upplevde man Kristina och Karl-Oskar. Det
känns jätteviktigt för mig att det är Francesca
och Robert man ser på scen.
”En hand i handsken-roll”
Filmen med Meryl Streep och Clint Eastwood
kommer nu att förmedlas live på scen, och
Viktoria önskar att de ska väcka liv i historien
för att den ska bli lika gripande och stark i
musikalform. Att sätta sig själv i huvudrollen
är noga uttänkt och hon hade exempelvis
aldrig satt sig själv i en huvudroll för en rockmusikal. Det är bara en handfull som skulle
klara av föreställningen just för att rollen
som Francesca är krävande sångmässigt men
också som skådespelare.
– Även om jag inte kan mäta sig med Meryl
Streeps skådespelarinsats så är den svår och
komplicerad, med svår musik. För mig är det
en hand i handsken-roll, där det känns som
om den vore skriven för mig. Det är ett jätteprojekt och jag tror att publiken som kommer
och ser föreställningen kommer att märka det
– och få en unik musikalupplevelse för att vara
i Sverige!
Broarna i Madison County har premiär den
12 september på Maximteatern i Stockholm
och 12 oktober på Slagthuset i Malmö.
Läs mer på Broarnaimadisoncounty.se
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Som många unga män var Christian von Koenigsegg som liten
fascinerad av maskiner. Han drömde om att skapa den perfekta
sportbilen. Men till skillnad från oss andra, gjorde han verklighet
av sina drömmar då han bara var 22 år gammal.

En kraftfull balans mellan
prestanda och komfort

UNIK KÄNSLA FÖR PERFEKTION
SKAPAR VÄRLDENS BÄSTA BIL
Han hade tur som var bosatt i ett land som Sverige
där ingenjörskonsten är i världsklass. Sveriges
jetplan ligger i teknologisk framkant, transportindustrin har länge varit synonym med
exceptionell kvalitet och säkerhet, oavsett om
det handlat om lastbilar, bussar, passagerarfordon eller de många, små specialistingenjörerna som arbetat med att finjustera och
bygga racerbilar i världsklass.
Som liten intresserade sig Christian för teknik och
för att hitta nya lösningar. Han plockade isär
videospelare och brödrostar och undersökte hur
de fungerade och har de kunde förbättras. Som
tonåring var han byns bästa mopedtrimmare.
Redan som 18-åring, under tidigt nittiotal, började
han arbeta lite mer seriöst med tekniska innovationer och uppfann en så kallad Chip Player,
baserad på idén om att det en dag skulle vara
möjligt att spara musiken från en hel CDskiva i ett litet chip. Han lyckades aldrig uppmana tillräckligt stort intresse för sin idé för
att patentera den utan fortsatte sina tankar

och idéer på egen hand.
En sann uppfinnare i hjärtat tog Christian sina
drömmar i sina egna händer och startade år
1994 sitt eget bilmärke med ett enda mål: att
skapa den perfekt superbilen. Han uppfyllde
sin dröm och brydde sig föga om omgivningens förmaningar.
Redan två år senare stod Koenigseggs konceptbil
“CC” klar. Prototypen Koenigsegg CC visades
året därpå på Cannes Filmfestival och rönte
så stora mediala framgångar att den kunde
utvecklas till en färdig produkt.
Idag är Koenigsegg världens absolut ledande sportbilsföretag. Varje enskild bil skapas i en enda
unik upplaga med syfte att i alla detaljer uppnå optimal prestanda. Varje liten del skapas
i optimala material, alltid av högsta kvalitet.
Fortfarande arbetar Koenigsegg Automotive
under samma motto som Christian von Koenigsegg en gång startade med. Att ingenting
är omöjligt. Att aldrig nöja sig. Att in i det
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sista hitta lösningar om man så må uppfinna
dem själv.
Koenigsegg strävar alltid efter att vara
bäst. För de vet att kunderna alltid förväntar
sig det bästa av Koenigsegg.

”Efter att du har kört den här, då kommer du inte vilja köra något annat”. Det är med dessa
ord Bucket List hoppar in och rullar iväg i en pompös Rolls-Royce Dawn Black Badge.
Med tanke på vilket vrålåk det är så är körningen
extremt mjuk. Det är dessutom väldigt tyst i
kupén trots att det är en cabriolet jag sitter i.
Det känns överraskande tryggt i förarsätet.
Samtidigt gör vetskapen om vilken dyrgrip
jag kör runt i att det är lite nervkittlande. Det
kanske är därför Black Badge beskrivs som en
bil för den orädde. För det är ingen liten bil att
köra runt med – och ingen undgår knappast
min närvaro när jag kommer.
När solen uppenbar sig och jag är redo att ta in
omgivningarna lite extra så trycker jag på
glasknappen som styr suffletten och jag sitter
i en nedfälld cabriolet på nolltid. Bilen är
rejält tilltagen ur många aspekter, eller rent av
alla. Prestandan som redan har varit mäktig
i tidigare modeller har höjts ytterligare och
oavsett om jag kör på motorväg, landsväg eller
stannar till på en lugnare plats så känns det
minst sagt som ett äventyr. Den är precis som
den beskrivs att köra – kraftfull. En tung

bil men som fortfarande gör 0–100 km på
4,9 sekunder och det märks tydligt när jag
trycker på gaspedalen att det är 600 hästkrafter som gömmer sig därunder. Styrningen och
gasresponsen är snabbare. Dawn har därtill
ett förhöjt vridmoment, en mer raffinerad
fjädring och har getts ett nytt, sportigare
avgassystem som inkluderar lågväxelknappen
”low” – som både skapar en mer spännande
körupplevelse samt ett auktoritärt motorljud som är ovanligt i en mer traditionell
Rolls-Royce.
Rent designmässigt sticker Black Badge ut i och
med en intensifierad silhuett och genom en
svart kylargrill samt sina fälgar i svart
karbonfiberkomposit som formar en halo
runt Rolls-Royceemblemet. Men oavsett
om Rolls Royce Black Badge beskrivs som
den svartaste av det svarta, så är det ett
minst sagt ljust ögonblick jag precis har
fått uppleva!
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Rolls Royce
Modell: Rolls-Royce Dawn Black Badge
Återförsäljare: Callisma AB
och Rolls-Royce Motor Cars Stockholm
Pris: ca 3 600  000 SEK
Längd: 529 cm
Bredd: 195 cm
Höjd: 150 cm
Motor: V12 bensin
Maxeffekt: 593 HK
Transmission: 8-växlad sattelitstyrd
automatlåda, bakhjulsdrift och luftfjädring
Prestanda: 0–100 km/h: 4,9 sekunder
Toppfart: 250 km/h
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Högintensiv och effektiv
träning på bara tjugo minuter

Upplev Sri Lanka

De flesta känner till fördelarna med att styrketräna. Nästan lika
många vet att det kan vara svårt att hinna och inte minst att
hitta motivationen i en stressig vardag. För X-Shape Fitness VD
Linda Sandkvist var det ungefär så allt började.

Överväldigande natur
Upplev kultur, natur och historia
tillsammans med oss, våra
safaris tar oss nära savannens
vilda djur och Indiska oceanens
majestätiska blåvalar.

Besök teplantage
Grönskimrande berg med
teodlingar, tempel, mäktiga
vattenfall och färgstarka städer.

X-shape Fitness AB

etablerades 2016 och ägs av Linda Sandkvist
och Annika Holtet, de har en studio I Vasastan
och en franchisetagare på Östermalm och
snart öppnar ännu en franchisetagare i Solna.
Den mobila studion utgår ifrån huvudkontoret
på United Spaces i Waterfront building i
Stockholm. X-shape Fitness söker franchisetagare i hela Sverige.

Som redaktionschef för affärspressen hos en stor
mediekoncern och egenföretagare var det
svårt att hinna med träningen. När Linda
Sandkvist fick diskbråck ordinerades hon
träning av läkarna, men inget hjälpte. Inte
förrän hon kom i kontakt med EMS, elektrisk
muskelstimulering.
– Jag blev stark som tusan och byggde
muskler som jag inte visste att jag hade. När
jag tränade t ex ryggen eller armarna tränades
resten av kroppen samtidigt, förklarar Linda
Sandkvist. Plötsligt började det hända grejer
och hennes muskler blev snabbt starkare. Hon
bestämde sig för att lansera träningen ordentligt på den svenska marknaden och startade
X-shape Fitness tillsammans med kompanjonen Annika Holtet.
EMS som träningsform har funnits länge, men

främst använts av elitidrottare, astronauter
och sjukgymnaster. Iklädd en speciell trän
ingsdräkt utsätts musklerna för ett motstånd
som innebär att de spänns upp till arton gånger mer än vad som är möjligt på egen hand och
upp till 90% av kroppens muskelmassa får
arbeta samtidigt. På så sätt effektiviseras varje
övning enormt och på ett träningspass på
tjugo minuter kan samma effekt uppnås som
efter flera timmars träning på ett traditionellt
gym. Dessutom krävs inga tyngre redskap
som hantlar eller liknande som ju tyngre de
blir utsätter lederna för slitage.
På X-shape Fitness studios tillåts endast
träning max tre gånger i veckan i tjugo minuter åt gången för att inte musklerna ska växa
för snabbt. Varje träningspass anpassas helt
efter individens styrka och förmåga. X-shape
har ett fullservicekoncept där kläder, handduk,
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duschartiklar och funktionsdryck ingår för att
kunderna ska slippa släpa med sig en träningsväska.
Linda Sandkvist vet att hon kunnat rehabilitera sig
enormt mycket snabbare från sitt diskbråck
om hon haft tillgång till EMS som träningsmetod tidigare.
– Vi har en mobil studio som vi erbjuder
företag som friskvård för sin personal. Vi besöker företagen med vår mobila studio, ibland
som en engångsföreteelse men det går lika bra
att ha ett abonnemang hos oss där personalen
kan träna en gång i veckan.
Hon vet att det för vissa kan vara svårt att
överhuvudtaget hinna ta sig till ett gym och
tjänsten har snabbt blivit populär. Effekten
brukar synas efter bara några få pass.
Läs mer på xshapefitness.se

Upptäck
tillsammans
Våra unika gruppresor tar dig med till det som vi vet är det
bästa en destination har att bjuda på. Att resa tillsammans blir
en resa i resan, en extra karta att få lära känna och upptäcka.
En ny vänskap i slutet av dagen. Tryggheten och äventyret
på en och samma gång. Vi vill att du som resenär får uppleva
något mer, något extra. Tillsammans med svensktalande färdledare och lokal expertis öppnar våra resor dörren till dolda
skatter och välbevarade hemligheter.

Välkommen in. Och vidare ut!
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Bo lyxigt
Resan avrundas i sann
semesteranda vid en
paradisstrand på luxuösa Eden
Resort and Spa, Beruwala
– färdledarens absoluta
favorithotell.

Välkommen att besöka en av
våra butiker, resia.se eller ring
0771-92 92 92
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TRE SMARTA KOMPISAR

INREDNING & DESIGN

BÄR MILJÖVÄNLIGT
OCH SOCIALT
GÅNGBART I KÖKET

Tegelpannor med inbyggda solceller, en förprogrammerad
smart elmodul som styr hemmets elförbrukning och
marknadens mest energieffektiva vägg. Faluhus erbjuder
sina kunder möjligheten att planera ett energieffektivt hus
in i minsta detalj.

bröstförkläde i svart vävt rutigt
mönster från La Cerise Sur Le Gâteau
i högaktuella kulören petrol och i
mönstret “Oscar”. Material: 55% linne,
45% bomull. Maskintvätt: 40°C.
75×90 cm. 430 kr. sufraco.se

SKÖN TVÅL HELT
UTAN TILLSATSER
en äkta flytande marseille-tvål från
serien Version Orginale med ekologisk olivoch kokosnötolja som skonsamt rengör huden.
Naturligt glycerin och helt fri från färgämnen
och djurfetter. Dermatologiskt testad. 500 ml.
200 kr. sufraco.se
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Vacker serveringsvagn
höjer inredningen

Länge har Faluhus energieffektiva vägg varit
marknadsledande. Den energieffektiva väggen
utvecklades på åttiotalet då oljekrisen var ett
faktum och har sedan dess levererats till över
15 000 hus. Nu är det dags för väggen att få
kompisar. Genom att konstruera tegelpannor som är försedda med solceller går det nu
att bli helt eller delvis självförsörjande på el,
utan att för den delen kompromissa vad gäller
estetiken. Eftersom batterilösningarna för att
lagra el är dyra och fortfarande förhållandevis
ineffektiva är det fortfarande mest lönsamt
att sälja överskottsel tillbaka till elnätet. Med
möjligheten att själv producera sin el, blir
driftkostnaderna betydligt lägre.
–Vi har räknat ut att den månatliga drift
kostnaden för en familj blir lägre trots inves
teringen i tegelpannorna med solcell, säger
Martin Ågren-Haglind, VD för Svenska Husgruppen, som består av Faluhus och Forsgrens
Timmerhus.

Eftersom teglet är gjort av lertegel och ser ut
som vanligt taktegel blir solcellerna en del
av taket istället för att placeras ovanpå det.
Dessutom görs tillsammans med Faluhusleverantören en analys av takets läge i förhållande
till solen så att tegelpannor med inbyggda
solceller kan placeras endast där de faktiskt
genererar el.
Även invändigt lanserar Faluhus en kompis
till den energieffektiva väggen, i form av en
förprogrammerad modul som placeras i elskåpet vid nyproduktion av ett hus. Modulen styr
eluttag, belysning och kan till exempel stänga
av vattentillförseln till huset. Då bortaläget
sätts på till exempel, kan modulen programmeras så att alla nedre kontaktuttag stängs
av för att laddare och elapparater i stand-by
läge ska kopplas ifrån. I modulen ingår även
apparatur som tänder upp hela huset vid
brand eller vid larm eller styr belysningen om
du är bortrest. Modulen hjälper även till att

FOTO TRETOW DECO

elegant serveringsvagn från danska
varumärket Madam Stoltz skapar en lyxig
känsla i hemmet. Den vackra kombinationen
av mässing och marmor står sig genom alla
inredningstrender. madamstoltz.dk

Inredningstips
från BVN Design
bvn design drivs av två systrar med
passion för unika möbler och vacker
inredning. De inriktar sig på egendesignade möbler, inredning och inrednings
tjänster. Här delar de med sig av varaktiga tips som håller över tid.
Undvik belysning uppifrån. Din
belysning ska helst vara varm och
komma från smålampor i hörn. Tänk på
att ha minst fyra ljuskällor i varje rum.
Möblera från mitten av rummet. Placera
till exempel soffan mitt i rummet. Häng
dina fönstergardiner precis under taket.
På så sätt upplevs både fönster och rum
större. Addera mycket växter. Växter
skapar liv och värme till rummet samtidigt som det rengör luften. Blanda nytt
och gammalt och inred med prylar som
betyder något för dig. bvndesign.se
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mäta elförbrukning via en app.
– Vi vill kunna erbjuda våra kunder möjligheten
att själva planera sitt boende. Därför kan man
hos oss tillsammans med våra arkitekter sätta
sig ner och rita och ta fram sitt drömboende
för att skapa ett vackert hem som gör ett så
litet avtryck som möjligt och skapar trygghet
för framtida generationer, avslutar Martin
Åggren-Haglind.
Läs mer på faluhus.se
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INREDNINGSTIPS
ÖVER NÄTET

FROM WORKPLACE
TO CREATIVE SPACE™

Det är i mötet med människorna som inredaren Jacqueline Tamm Lundell på
JTL Interior hittar sin drivkraft. Att se helheten ur kundernas perspektiv,
hitta lösningar på deras behov i hemmet och att hjälpa dem att hitta rätt i det
överflöd av tips och trender som omger oss.
– Jag älskar att gå på djupet och verkligen se individerna som bor i hemmet. I processen utgår
jag från kunden på alla sätt, även i att hitta
rätt känsla i hemmet och det är alltid familj
ens eller individens stil som står i centrum.
Att det kan vara svårt att nå ut med inredningshjälp är något Jacqueline Tamm Lundell
förstått. Därför erbjuder hon nätbaserad
inredningskonsultation som enkelt bokas via

hennes hemsida, utöver sedvanliga hembesök.
Hon vet att många inte vågar ta kontakt med en
inredningsexpert och tror att det kommer vara
dyrt eller svårt att släppa in någon i sitt hem.
Genom att ge rådgivning över nätet gör JTL
Interior det enkelt att komma vidare i tankar
och funderingar kring hemmet. Kunden för
sedan en diskussion kring inredningsproblem
och lösningar och betalar för det per timme.
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Om behov och önskan finns, kan sedan även
hembesök bokas.
– Jag vill att fler ska se de många möjligheterna
i att kontakta en inredningsexpert för att få
hjälp med att förtydliga sitt slutmål, slippa
göra en massa felköp och hitta lösningar som
verkligen håller.
Läs mer på jtlinterior.com
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Bucket list rekommenderar

SALTSTÄNKT NJUTNING
här i vackra bohuslän, endast 35 minuter från Göteborg, erbjuds en välgörande dos saltstänkt njutning alldeles intill havet på vackra Stenungsön. På Stenungsbaden kommer du för
att njuta av såväl välgörande spavistelser för två som en konferens eller kick-off med kollegorna.
Anläggningen stoltserar med hela 214 rum med totalt 350 bäddar och 27 mötesrum. I kombination med en svårslagen restaurangupplevelse är Stenungsbaden Yacht Club en plats fylld av
glädje. Vinnare av “Luxury SPA & Restaurant Award” 2017 och 2018. stenungsbaden.se

EN SVENSKTILLVERKAD
SPABADSDRÖM.
i skene, västergötland, designar och bygger vi spabad för svenska förhållanden. I Sverige kan det skilja över 50°C mellan
vinter och sommar. Men det är inte kylan som är den värsta utmaningen – utan den råa fukten och vinden. Med utgångspunkt i
detta konstruerar vi därför våra spabad med följande fördelar; marknadens tjockaste skal, sittdjup som är djupare än
konkurrenternas, en unik reningsprocess som gör vattnet renare än dricksvatten, driftsäkert styrsystem,
och välisolerade lock som minimerar värmeförlust.
Ett spabad från Viskan Spa, ger dig inte bara en badupplevelse utöver det vanliga, utan även enkelt och
tryggt ägande – året om. Välkommen till Sveriges enda tillverkare av spabad.

Slappna av i gårdsmiljö
ta del av det långsamma livet på landet
när du besöker Siggesta Gård på Värmdö.
Runt gården breder hagarna ut sig och för
den som vill vara ute finns djur att titta på,
skogshinderbana, joggingspår och utegym
att aktivera sig med. Här erbjuds kollegor
möjligheten att njuta av möten i inspirerande
atmosfär och hela gården är inredd och
långsamt renoverad med miljön i åtanke.
Hit är också hela familjen välkommen och vi
hoppas ni alla ska trivas hos oss. Läs mer om
gårdens utbud på siggestagard.se

KAMPANJSTART
7:e September

Grand Hotel Tremezzo
vid Comosjön

INSPIRATION OCH LUGN NÄRA HAVET
en skärgårdsoas, med storslagen konst, fantastisk mat och en oslagbar miljö. Vår Gård är
beläget i Saltsjöbaden utanför Stockholm och präglas av en familjär och omhändertagande
stämning. Hit kommer du för att få inspiration och uppleva lugnet i de vackra omgivningarna, för när naturen och havet står i fokus, är årets alla årstider lika vackra och rogivande. Vår
Gård arrangerar konferenser, bröllop och events nära Nacka och Stockholm och i höst står en
ny VIP-lounge klar som ger möjligheten att konferera på ett nytt sätt med inslag av mat och
dryck i egen lounge. Vinnare av flera fina priser. vargard.se
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när sverige inte längre är nog, går turen
gärna till det över hundra år gamla ikoniska
hotellet Grand Hotel Tremezzo, beläget i hjärtat
av Comosjön med oslagbar utsikt över Bellagio
och Grignebergen. Denna art nouveau oas, i
anslutning till Villa Carlottas vackra trädgårdar
och endast en timmes körning från Milano, är
ett äkta Art Nouveau palats som bjuder på ett
så varmt välkomnande som bara ett autentiskt
italienskt, femstjärnigt hotell kan göra. Här
går det att bada både i Comosjön, i en av de
tre poolerna eller besöka spaavdelningen för
en avslappnande behandling. För hundra
år sedan, var hotellet ofta tillfälligt hem åt
de mest sofistikerade av italiens turister.
grandhoteltremezzo.com

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA VÅRA AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE:

ALINGSÅS Högbergs Markis BJÄRNUM Welico spabad & tillbehör BOLLNÄS Fjälltunnan BORÅS Alltibad ESKILSTUNA Färgbolaget i Torshälla
FALUN Spa och Poolbutiken GISLAVED Gislaveds energi & VVS GÄVLE Spa och poolbutiken GÖTEBORG Pool Sweden HALLSBERG Badspecialisten JÖNKÖPING Badhuset KALMAR Spabadcenter KARLSKOGA PM-hem KARLSKRONA Elon KARLSTAD Poolkompaniet KUNGSBACKA Spakillarna LAHOLM Nordic Therm Spa LINKÖPING Elon Coldman MJÖLBY Aqvis Swimmingpool MÖLNLYCKE Mölnlycke Trä NORRKÖPING Pool Sweden
NÄTTRABY Elon Luddwes OSKARSHAMN Colorama SKELLEFTEÅ Pool & Spas SKÖVDE A-möbler STENKULLEN Sköldbergs VVS STOCKHOLM
Nordic Pool | Spa och Bad interiör STORA HÖGA Spabadsbutiken STRÖMSTAD Strömstad Värme och Sanitet SUNDSVALL Miami Pool TRANÅS
Elon Coldman TROLLHÄTTAN Spabadsbutiken UDDEVALLA Spabadsbutiken UMEÅ Elon Vita huset UPPSALA Ekeby bruk Bad & Kök VALBO Spa
och Poolbutiken VARBERG Spabutiken i Varberg VEBERÖD Veberöds Kakelkompani Bad och Spa VELLINGE Spabadsbutiken VETLANDA HemX
VISBY Colorama VÄSTERVIK SpabadCenter VÄXJÖ Pool Sweden YSTAD Elon Knut Pers ÖRNSKÖLDSVIK Norrspa
Viskan Spa säljs även av Miamipools återförsäljare, se mer på www.miamipool.se

Följ oss på facebook.com/viskanspa och instagram @viskanspa | www.viskanspa.se
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Safari på riktigt

”VI ÄR DIN
EKONOMI
AVDELNING”

Den Stora

Lejonresan

Redovisningskonsulterna är en
digitaliserad och auktoriserad
byrå som skräddarsyr
redovisning för just ditt företag
till ett fast pris.

Lönsamhet är nyckeln till ett företags överlevnad
och ett vanligt och välbeprövat sätt att öka
lönsamheten och samtidigt spara tid är att
ta hjälp med de vardagliga processerna som
faktura- och lönehantering utanför det egna
företaget, så kallad outsourcing.
Fredrik och Margaretha Wallin driver Redo
visningskonsulterna, RKO, på Östermalm i
Stockholm. En redovisningsbyrå som de anser
både kommunicerar, inspirerar och levererar.
– Med oss har du alltid tillgång till rätt
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SAFARI
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kompetens och moderna program. Våra kunder behöver inte oroa sig för ojämn arbetsbeläggning, sjukfrånvaro eller tidsbrist. Vi
ansvarar för att redovisningen i deras företag
sker enligt god bokföringssed, säger Margaretha
Wallin.
– I dagsläget är vi sex konsulter, vårt mål
är att vi om tre år ska vara 10 konsulter för att
kunna ta emot fler kunder och möta en bredare marknad, säger Fredrik Wallin.
Läs mer på rko.se

Ett axplock av RKO:s tjänster
• Scanning av leverantörsfakturor
• Fakturera direkt i våra system
• Lönehantering • Budget/Prognoser
• Moms/A-avg & Skatt
• Årsredovisning/Bolagsdeklarationer
• Privatpersoners Inkomstdeklaretioner
• Skatterådgivning

Följ med Daniel Rosengren
till lejonen i Serengeti.

14 DAGAR FR

26 995:-*

14 DAGAR FR
*

17 995:-

Vietnam - Kontrasternas land

Colombia med Bogotá & Cartagena

ALLT DETTA INGÅR: Flygresa till Ho Chi Minh-staden, inom Vietnam samt hem från
Hanoi . Rundresa med Scandoramaguide . Engelsktalande lokalguide . 11 övernattningar
i dubbelrum . 1 övernattning i dubbelhytt . 12 frukostar . 4 luncher . 2 middagar
. Arrangemang enligt program

Flyg från Köpenhamn/Stockholm: 16/1, 27/2, 13/3, 27/3

ALLT DETTA INGÅR: Flygresa till Bogotá, inom Colombia samt hem från Cartagena
. Rundresa med Scandoramaguide . Engelsktalande lokalguide . 12 övernattningar i
dubbelrum . 12 frukostar . 3 luncher . 2 middagar . Arrangemang enligt program

1.000:-

Flyg från Köpenhamn/Stockholm/Göteborg: 26/1, 9/2, 23/2, 12/3

T/PERSON
BOKA-TIDIGT-RABAT
Boka senast den 30/

Från

9 2018

Upp ge kam pan jko

d

Selection

15 DAGAR FR
*

14 DAGAR FR

22 995:-*

63 995:-

Ecuador & Amazonas med kryssning på Galápagos
ALLT DETTA INGÅR: Flygresa till Quito, inom Ecuador samt hem från Guayaquil
. Rundresa med Scandoramaguide . Engelsktalande lokalguide . 9 övernattningar i
dubbelrum . 4 övernattningar i dubbelhytt . 13 frukostar . 9 luncher . 9 middagar
. Arrangemang enligt program
*Med avdragen rabatt

Flyg från Köpenhamn/Stockholm/Göteborg/Oslo: 16/4, 17/9

Läs mer om allt som ingår och boka på:

Ny katalog!
Beställ på
scandorama.se

Kuba med Cayo Santa Maria
ALLT DETTA INGÅR: Flygresa till Havanna t/r . Rundresa med Scandoramaguide .
Engelsktalande lokalguide . 12 övernattningar i dubbelrum . 12 frukostar . 11 luncher
. 11 middagar . All inclusive dag 5-7 och 10-12 . Arrangemang enligt program

Flyg från Köpenhamn/Stockholm/Göteborg: 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 21/2, 28/2, 7/3
*Med avdragen rabatt

Läs mer om allt som ingår och boka på:

eller boka på
din resebyrå!

scandorama.se • 040-600 00 00
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52.945 kr

Redan 1974 gick den första safarin i Jambo Tours regi, och vi vågar påstå att vi är experter på området.
Jambo Safari betyder kvalitet i varje detalj.
Daniel Rosengren är en av vårt lands stora lejonkännare. Under sin tid som forskare vid Serengeti Lion
Project studerade han lejonen på heltid. När han nu återvänder till sina gamla hemtrakter för att hälsa på,
erbjuds vi en exklusiv möjlighet att följa med. Den stora lejonresan är safari av bästa märke där vi under
åtta intensiva dagar på savannen tar del av Daniels expertkunskaper om djur i allmänhet och om lejon i
synnerhet. Vi har arrangerat fantastiska safariupplevelser i över 40 år, men detta äventyr gör oss lite extra
stolta. Avresor 2019: 11/3, 21/3. 10 resdagar, max 12 deltagare, svensktalande Jamboguide,
förstaklassboende. Pris från 52.945 kr.
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020-52 22 22
%
www.jambotours.se

Skjorta från WESC, 1 099 kr, piké från CALVIN KLEIN, 699 kr, byxor från WESC, 699 kr,
sneakers från PUMA, 799 kr och väska från PINQ PONQ, 399 kr. Köp stilen på stayhard.se
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Bolla dig till välmående

Helhetsupplevelse i världsklass
Salong BANGS är en exklusiv salong belägen på
Östermalm i centrala Stockholm. Salongen drivs av Marre Hitti,
Marcella Hitti och Therese Frieberg.

Kindball är bollen som hjälper människor att sprida
glädje och kärlek. På ett väldigt handgripligt sätt.
– Vi måste lära oss att bekräfta och se varandra, för ju fler komplimanger
vi ger varandra, desto bättre mår vi, förklarar Kindballs uppfinnare
Martina Richter. I sitt arbete inom den medicintekniska branschen vet
hon mycket om hur hjärnan fungerar och att den är programmerad att
fokusera på och komma ihåg negativa saker. Kindball kan användas
på jobbet när det är dålig stämning, i hemmet för att lära barnen att
tänka positivt eller när du känner dig låg och ledsen i vilket sammanhang som helst. Vid varje kast ges en komplimang till mottagaren tills
hen mår bättre igen.
– Vi måste programmera vår hjärna till att vara positiv. Kindball
hjälper oss att programmera om och skapa nya, positiva banor.
Läs mer på kindball.com
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BANGS Stockholm är mest känd för sina unika tekniker och koncept som
sticker ut såväl på den svenska marknaden som internationellt.
Marre Hitti, grundare och ägare av BANGS Stockholm ser fram emot
nya utmaningar under hösten 2018.
– Vi gör en nysatsning och kommer att skapa ett helt nytt koncept
här. Att komma till oss för en behandling blir en upplevelse som du
inte kan få någon annanstans i Sverige. Vi kommer även satsa på
en lyxigare helhetsupplevelse och hämtar inspiration från världens
ledande salonger. Att erbjuda våra kunder internationell service i
världsklass är vårt mål.
Följ BANGS Stockholm på Instagram @wearebangs @marrehitt
@marcellahitti @theresefrieberg
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PYRENÉERNA
UTMANAR ALPERNA

Till det lilla furstendömet
beläget i Pyrenéerna
alldeles på gränsen
mellan Frankrike och
Spanien återvänder
många år efter år. De
som en gång provat att
åka skidor här, hittar
sällan något bättre.

Bli villaägare på en av Stockholms få,
äkta sjötomter i Marinstaden.

Andorras sammankopplade liftsystem med liftnära
boende, trehundra soldagar om året och låga
priser gör den lilla ministaten till en populär
skiddestination bland många skandinaver.
Ulf Östmark, som är gammal i resebranschen, upplevde redan på åttiotalet att Andorra
var ett utmärkt resmål för äventyrslystna
skidåkare och då han för tio år sedan startade
Quality Travel kontaktades han för att återföra
skandinaverna till Andorra igen. Att det är en
snösäker, solsäker och billig destination med
ett stort liftsystem och liftnära boende skapar
en tilltalande cocktail för skidsugna resenärer.
Att Andorra dessutom är ett tax-free land och
att Quality Travel flyger från åtta olika flygplatser i Sverige, gör inte saken sämre.
På tio år har Andorra gått från att vara en

helt okänd vinterdestination till att bli en stor
succé. Då Quality Travel, som i år firar sitt tioårsjubileum, började marknadsföra Andorra
för tio år sedan var landet helt okänt för de
flesta och att Andorra är mer snösäkert än
Alperna var det ingen som visste. Idag är en
stor andel av resenärerna återvändare, för har
man en gång varit på skidresa till Andorra, är
det svårt att hitta något bättre.
I samband med sitt tioårsjubileum, lanserar Quality
Travel ytterligare en destination, även den
belägen i Pyrenéerna. I Likhet med Andorras
210 km pist, har Spaniens största skidort
Baqueira-Beret 160 km sammanbyggt skidsystem. Skidåkningen i de båda skidorterna
ligger runt 2500 meter, inte undra på att

Pyrenéernas främsta skidorter är snösäkra.
Just nu upplever företaget rekordförsäljning
av skidresor under århundradets varmaste
veckor! Under juli månad har bokningarna
av kommande vinterns skidresor till Andorra
ökat med 109%, berättar företagets VD Ulf
Östmark.
– Under sommarens varmaste dagar var
bokningstrycket som mest intensivt. Många
känner att de efter denna rekordsommar inte
har behov av en solsemester i vinter utan i
stället prioriterar en skidsemester. En annan
anledning är troligen att många vill säkra sin
vintersemester till önskade hotell och vinterveckor innan de säljer slut, säger Ulf Östmark,
VD Quality Travel.
Läs mer på qtravel.se

Att rita en villa som ska ligga direkt på vattnet handlar mycket
om att ta vara på utblickarna. Du märker det direkt när du
kliver in i en av de 12 arkitektritade Sjövillor som nu byggs vid
Svindersvikens södra strand i Nacka. Stora fönsterytor suddar ut
gränsen mellan ute och inne och skapar känslan av att verkligen
leva vid vattnet. Eftersom en stor del av sommarhalvåret kommer
att levas utomhus har varje villa stora och generösa terrasser och
uteplatser. Måltider under värmande sol kommer att höra till
vardagen. Med egen båt förtöjd vid villan växer begreppet sjötomt
dramatiskt.

Skeppsholmen

Besök sjovillorna.se eller kontakta Individa fastighetsmäkleri
om du vill ha en personlig visning.

Djurgården

Kvarnholmen
Sjövillorna

Södermalm

Välkommen till Marinstadsvägen 32, Nacka

www.sjovillorna.se
Individa fastighetsmäkleri, Iréne Hildebrandt Tel nr: 08-121 50 601 Mob nr: 070 -855 03 11
Mail: info@individafast.se www.individafast.se
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och mycket mer
www.siggestagard.se
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Väl valt armbandsur
lyfter stilen

FYND!
Allt om Vin nr 7 2018

Det fanns en tid hadå svensk klocktillverkning var
världsledande. Sverige var större än Schweiz
i klocksammanhang och den gotländska urmakaren Viktor Kullberg var ett aktat namn
i klockvärlden. Hans skeppskronografer vann
under mitten av 1800-talet år efter år fina utmärkelser och ansågs vara de bästa i världen.
Christer Sjöö och Mikael Sandström ville
än en gång väcka liv i den stolta traditionen,
och med grundandet av Sjöö Sandström
startade de tillverkningen av historiens första
svensktillverkade armbandsur. Visionen var
att väva samman arvet av genuint kvalitetshantverk och högteknologiskt nytänkande.
Den första klockmodellen Automatic S1 såg dagens
ljus 1993 och 1995 vann den det prestigefyllda
designpriset ”Utmärkt Svensk Form”. Man
använde sig redan tidigt av svenskt stål från
Sandviks och guld från Boliden i sina klockor,
som avsiktligt hade en ren skandinavisk och
minimalistisk design. Vid denna tid ägde
man sin egen produktion och boetterna till
klockorna frästes ut i en verkstad utanför
Stockholm.
Det stora genombrottet för Sjöö Sandström
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kom 1997, då de med modellen ”Chronolink
Worldtimer UTC” positionerade sig på världskartan i klocksammanhang. Chronolink var
en banbrytande kombination av ett klassiskt
mekaniskt armbandsur med ett manuellt
uppdraget ETA 7001-urverk, och en högteknologisk digital klocka. Det digitala urverket är
utvecklat i samarbete med svenska Bofors, och
bygger på samma avancerade teknik som missilsystemet BAMSE. Idag är Chronolink en del
i den permanenta klockutställningen på Musée
International d’Horlogerie (MIH) i Geneve.
Klockan sätter en stor del av tonen i de kläder
en man bär, och en väl vald klocka kan lyfta
stilnivån på de mest enkla kläder. Kort sagt
signalerar ditt armbandsur på ett mycket
subtilt sätt ett tydligt och medvetet val.
– Armbandsuret säger ofta mycket om
ägarens stil och livsstil. De som bär Sjöö Sandström-klockor har ofta en stark integritet och
tydlig tanke med sin stilidentitet, säger Sjöö
Sandströms nuvarande VD Felix Formark som
tog över företaget år 2012. Han driver Sjöö
Sandström vidare i samma anda av tradition
och stolthet som det en gång skapades.

vinunic.se

Det prestigefyllda svenska
klockmärket Sjöö Sandström
är en av världens få
oberoende klocktillverkare
och i Sverige den enda av
sitt slag. Allt började år
1986 med en vision och
två klockentusiaster och
entreprenörer som åter ville
placera Sverige på kartan
som en av världens främsta
klocktillverkare.
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2743 Ziggurat Montefalco Rosso 139 kr, 750 ml. Alkoholhalt 15%.

Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem
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SVENSKT
POOLLIV
SEDAN 1968

Lev livet lite mindre vardag

Njuta, slappa, umgås, småprata, mysa, stressa ner. Morgon, middag, kväll. Med
ett spabad lever du livet lite mindre vardag och får en naturlig samlingsplats för
hela familjen. Varje dag, året runt.

