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Ledare

Årets Novello

Äntligen är
vintern här!

Olivolja, gjord av italienska oliver, skördade
de första tio dagarna av säsongen.
Elegant och fruktig med doft av gröna tomater och nyklippt gräs.
Olivoljan har en behaglig beska och pepprighet i eftersmaken.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP

LJUVLIGT TENNISARMBAND
FRÅN JUVELIA
Den klassiska juvelbutiken Juvelia, belägen på Östermalmstorg i Stockholm,
tog i våras in det vackra ”tennisarmbandet” i sitt sortiment. Namnet myntades för
över tjugo år sedan och har hängt med sedan dess.

Med lugna mysiga hemmakvällar i sikte, med god mat och dryck och lite
tid till eftertanke. Mörkret gör sitt, jag gillar att jag tvingas dra
ner tempot lite.

Skräddarsydd design
Guldsmed är ett yrke som kräver lång
erfarenhet. Sedan 2011 har guld
smeden Magnus Bergqvist skapat
Juvelias fantastiska förlovningsringar
och vigselringar. Han har tidigare
även tillverkat smycken av högsta
kvalitet för företag som W A Bolin och
Gunnar Fahlström – båda företagen
är hovleverantörer. De flesta smycken
Juvelia tillverkar är resultatet av
ett lagarbete och ofta samarbetar
guldsmeden med Juvelias smyckesdesigners. I verkstan sker inte bara
nytillverkning utan även omarbetning
av gamla smycken och arvegods
samt reparationer av smycken.

Bucket List fick äran att åka och besöka nyöppnade lyxresorten
Joali, mer om den kan du läsa på sidan 14. En resort utöver det
vanliga för den som är villig att öppna plånboken. Maldiverna
ligger inte allt för långt från Sri Lanka och en resa dit kan
kombineras med ett besök på denna härliga ö. Bucket List hade
förmånen att besöka the Owl and the Pussycat, ett pittoreskt litet
hotell alldeles vid Indiska Oceanen.
För dig som gillar skidåkning finns det i Sverige många backar att välja
mellan. Varför inte besöka till exempel Kungsberget, som du kan
läsa mer om på sidan 38. Om du väljer att åka till Åre kan du boka
en lägenhet med extra allt-service. Skönare än så blir det inte.
Detta och lite till kan du drömma om
när du läser igenom denna utgåvan
av Bucket List.
Ha en helt underbar december!

FOTO: MAURO LÓPEZ

Trevlig läsning,

10% rabatt
För rabatt, ange rabattkod
bucketlist i kassan på
juvelia.se eller i butiken.

Årets julklapp! Det vackra tennisarmbandet går att
få i flera olika prisklasser och utformningar.

Janne Siponen

Giltigt t.o.m.
Alla hjärtans dag
14/2-2019
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Det var när tennisstjärnan Chris Evert vid U.S. Open 1987
plötsligt avbröt en match och bad domaren om en
time-out. Varför? Jo, för att spännet på hennes diamant
armband hade öppnats så att armbandet hade fallit av
och hon ville inte spela vidare förrän det var återfunnet.
När hon fick frågan i en intervju, kallade hon sitt saknade
smycke “tennisarmbandet”.

I normala fall skräddarsyr Juvelia alla sina smycken efter kundens önske
mål om material och design men just tennisarmbanden kommer i
en klassisk utformning, även om de också går att få i många olika
storlekar med priser från 20 000 upp till 160 000 kronor och ibland
mer. Armbanden tillverkas i både vitguld och roséguld med vita
briljantslipade diamanter, men finns även att få med svarta
diamanter eller rosa och blå safirer.
Att det är populärt att ge diamanter i julklapp vet Juvelia, men
många köper också tennisarmbandet som morgongåva,
födelsedagspresent eller pushgift.

– Tennisarmbanden vi säljer är otroligt prisvärda och har verkligen
tagits emot väl av våra kunder. Kvalitén är helt enkelt
fantastisk, säger Juvelias vd Jonas Löfblad. Hans butik ligger
högt på reco.se, en rating som tyder på att kunderna uppskattar
butikens goda service och höga kvalitet.

Bucket List
Strong Media Group AB. Org. nummer: 559077-8535.
E-post: janne.siponen@strongmediagroup.se
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Läs mer på juvelia.se eller tennisarmband.se
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Biljardspel med
sofistikerad Palett
Vasastans stekheta krogscen vibrerar av liv. Nu slår
Restaurang Palett på Västmannagatan 50 upp portarna
och skänker stadsdelen och området kring Odenplan än
mer dragningskraft och storstadspuls.
På Västmannagatan 50 är allt sig likt och samtidigt helt annorlunda. I käll
aren, den del som var och fortfarande är klassiska JoLo & Co, står
biljardborden uppradade. En halvtrappa upp, i det som tidigare var
JoLo’s matsalsdel, finns numera Restaurang Palett i sober, monochrom
färgskala med inspiration från 60-talet och 120 sittplatser signerad av
välrennomerade arkitektbyrån Trigueros Architecture, och en såväl
rustik som innovativ meny komponerad av köksmästare Marcus Lindberg Stoltz, som närmast kommer från Wasahof där han var kökschef.
– På Palett är allt lagat från grunden, med hantverket i fokus, säger
Marcus. Namnet Palett syftar på smakpaletten som är en kocks viktig
aste arbetsredskap.
Restaurang Palett ägs och drivs av samma trio som också äger JoLo
& Co: Anders Bohman, Michael Juhlin och Ann-Sofie Löfgren som är
ordförande i Svenska Biljardförbundet och SM- samt EM-medaljör.
– Vi har funderat länge på hur vi ska kunna bevara biljardelen av
Jolo & Co och samtidigt driva restaurangdelen på ett modernt och
sofistikerat sätt, säger Ann-Sofie. Tillsammans med Marcus, som inte
bara är en otroligt duktig kock utan också en passionerad biljardspelare,
blev detta möjligt och mynnade ut i Restaurang Palett.
restaurangpalett.se

Paletts innovativa meny är komponerad av
köksmästare Marcus Lindberg Stoltz, som
närmast kommer från Wasahof.

En julklapp med baktanke
Selma Lagerlöfs Vinbärsgömmor

25 st

Från receptsamlingen Genius Recipes
Ingredienser
2–3 dl röda vinbär
MÖRDEG
200 g rumstempererat smör eller margarin
1/2 dl socker
4 1/2 – 5 dl vetemjöl
KOKOSSMET
50 g smält smör eller margarin
200 g kokosflingor
2 ägg
1 1/2 dl socker
Gör så här

För dig som vill ge hushållets kock något extra att briljera med i köket nu
i jul är den klassiska köksassistenten Assistent Original från Ankarsrum Kitchen ett givet val. Assistenten, med sina anor från början av
1940-talet, är inte bara en fantastisk hjälpreda till bullbaket, utan kan
utrustas med flertalet tillsatser för att förenkla den mesta matlagning.
I dag har maskinen genomgått många designförbättringar, men innerst inne drivs maskinen av samma ursprungsteknik som är så kraftfull och hållbar att den klarat tidens tand. Köksassistenten Assistent
Original är ett så pass ikoniskt inslag i det svenska hushållet att den
till och med går att skåda i sin ursprungsdesign på Nationalmuseum
i Stockholm. Så här i juletider är assistenten perfekt för att styra upp
julbaket. Varför inte bjuda på kakor till glöggen, exempelvis vinbärsgömmor på recept från självaste Selma Lagerlöf?

1. Sätt ugnen på 175°C.
2. Arbeta ihop alla ingredienser
till mördegen i en stor bunke.
Tryck ut degen i 25 smorda
bakelseformar.
3. Rör ihop alla ingredienser
till kokossmeten.
4. Lägg vinbär i de mördegsfyllda bakelseformarna och klicka
kokossmet över dem. Ta ut kakorna ur ugnen efter ungefär 15–20 minuter, när de
blivit gyllenbruna. Låt dem svalna och ta sedan försiktig ut dem ur sina formar.
Tips från Ankarsrum
Mördegen blandar du enkelt ihop i din Ankarsrum Assistent Original med hjälp
av vispskål och mördegsvispar. Tillsätt de torra ingredienserna och klicka i
rumsvarmt smör. Låt arbeta ihop till en smidig deg.
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BÄSTA JULKLAPPEN
UNDER GRANEN!

ha-begär i vinter

Say
Yes!

agonist är ett svenskt prisbelönt parfymvarumärke som lanserades 2008. Med ett
fokus på kvalitet och detaljrikedom utformar Agonist unisexdofter i samarbete med sitt
team av internationellt erkända parfymörer. Den nya doften Say Yes öppnar upp med
en frisk topp av bergamot med inslag av hasselnöt och fikon som sedan blommar ut i ett
hjärta av jasmin och vanilj. Basen utgörs av oud, amber och sandalträ. Doften är fram
tagen av de bästa råvarorna och innehåller en mindre mängd alkohol och högre andel
doftolja än vanliga parfymer vilket gör den mildare mot huden, varaktigare och mjukare
i sin karaktär. agonistparfums.com

Klassisk briljantring

GW:s brott är ett spännande och strategiskt brädspel som passar hela
familjen. Några av er agerar brottslingar. Ni hastar omkring på ena
sidan av den vertikala och magnetiska spelplanen för att sopa igen
era spår och fly landet. En spelar GW och har som uppgift att ta fast
brottslingarna. Spelet har många taktiska finesser så det blir mer
spännande för varje gång! GW:s brott nominerades till Årets vuxenspel och gör sig oerhört fint under granen.

klassisk briljantkombination.
Solitär 2 ct med alliansring 1.17 ct. Båda
ringarna är handgjorda i platina av det
anrika familjeföretaget Strömdahls
Juveler som idag ägs och drivs av tredje
generationen. stromdahl.se

LYSSNA
NÄR
DU VILL

Yogi Tea, en god
och värmande julklapp!
Snygga solglasögon till vinterresan
mr. leight är garrett och larry leights nya gemensamma märke, en limited edition av top of the line glasögon, acetat- och titanbågar
handgjorda i Japan i vintage färger och med äkta guld- och silverdetaljer. Designade med features såsom avtagbara toppstänger och justerbara
skalmar och med tillverkning i Japan på fabriker som jobbat för Leight familjen under flera decennier speglar Mr. Leight den balans mellan arv
och lyx som märket står för. Nu lanseras Mr. Leight på Bågar & Glas i Stockholm, Sveriges enda återförsäljare av märket. Priserna för Mr. Leight
ligger mellan 5 000 och 8 000 kr. Finns på både bagarglas.se och mrleight.com

FRÅN ETT
NORSKT
PERSPEKTIV
cedrico är ett norskt klädmärke som
inspireras av det norska folket och landets
vackra natur. Märket fokuserar på komfort,
stil och funktionalitet. Dess jackor pryds
ofta av päls från tvättbjörn. Pälsen tas från
etiskt jagade vilda tvättbjörnar som lever
i sin naturliga miljö eller från certifierade
uppfödare. Tvättbjörnarna i de östra delarna av Asien jagas för att inte skapa obalans
i ekosystemet och dess päls får ett nytt liv
på Cedricos sköna plagg. cedrico.no
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Årets värmande nyhet är här – Yogi Christmas Tea med fina julsmaker av
ekologisk apelsinolja, stjärnanis och nejlika. Teet säljs fram till jul och
julstämningen förstärks av att Yogi Tea samtidigt stöttar ett litteraturpris för unga kvinnor i utvecklingsländer.
Varje år lanserar Yogi Tea ett populärt julte i limited edition, med
försäljning från oktober till december. Årets
Christmas Tea är baserat
på den sydafrikanska
röda rooibosbusken som
är naturligt koffeinfri.
Teet är kryddat med fina
julsmaker, som kanel,
honeybush, apelsinolja
och stjärnanis.
Julteerna brukar
vara efterlängtade bland
många tedrickare när julen närmar sig och precis
som övriga teer från Yogi
Tea är det ekologiskt och
Krav-märkt, med noga
utvalda ingredienser från
certifierade odlingar.
Yogi Christmas Tea
finns på Ica, Coop,
Hemköp, Willys och i
välsorterade eko- och
hälsokostbutiker (bland
annat Life).

Konserten börjar nu.
Eller nu.
Kanske sen?
Du bestämmer själv och det är gratis.
KonserthusetPlay.se – ditt konserthus på nätet
Mängder av konsertfilmer med Kungliga
Filharmonikerna – och mycket mer.
Upptäck vår värld av musik.
Välkommen in!

www.konserthuset.se
08-50 66 77 88

Förlovningen
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MJUK A VINTERFAVORITER

Klara kylan med stil

En klassisk fars om att inte kunna göra slut.
Av Georges Feydeau
Premiär 10 januari 2019!

För att du ska klara kylan med stil i vinter har vi valt ut fem modeller av
must-haves från GANT Footwear. Välj mellan en klassisk curlingkänga
med 100% ullfoder, en sportig snörkänga med platåsula eller en vattentät
regnsneaker som passar lika väl i stan som på landet.

1

3

2
5
4

1. MARIA

Fårskinnsboots med ovandel i mjuk mocka och gummisula. Blixtlåset i sidan gör den
enkel att komma i och ur. Det perfekta valet för att hålla fötterna varma hela vintern. 2 099 kr

2. TOMAS

Nytt från GANT är denna sportiga snörkänga i en vintrig tappning.
Helrätt med mocka blandat med skinn och lättviktssula. 1 799 kr

3. JOSEF

Modern chelseaboot som är både varm och bekväm med stil i fokus. Ovandel i mocka, 100% ullfoder
samt resårkil i sidan som gör de lätta att dra på. Gummisula med en snygg GANT-logotyp i skinn. 1 699 kr

4. STORMHAVEN Funktion möter trend i denna moderna vattentäta gummisneakers som håller
fötterna torra med stil. Reflekterande detaljer fram på dragkedjan samt baktill. 1 299 kr

5. CASEY Detta tillskott från GANT följer alla höstens trendregler med sin höga sula, snörning
Översättning: Katrin Ahlgren Bearbetning: Ellen Lamm, Magnus Florin Regi: Ellen Lamm
Medverkande: Danilo Bejarano, Magnus Ehrner, Gunnel Fred, Janna Granström, Electra Hallman,
Maia Hansson Bergqvist, Omid Khansari, Rasmus Luthander, Tova Magnusson, Eric Stern
Scenografi och kostym: Rikke Juelland Musik: Matti Bye Ljus: Torben Lendorph
C K E T L Idramaten.se
ST // 8
Peruk och mask: Thea Holmberg Kristensen, Nathalie PujolB UBiljetter:

och snygga detaljer i skinn. Foder i fleece och utsida i mocka. 1 999 kr
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Beyond Burger
är framtidens kött

Viña Albali Reserva är gjord från
ett urval av de bästa Tempranillo
druvorna som valts från gamla
vingårdar med liten produktion.

För mer info se galatea.se

Phil’s Burger är först i Sverige med hypeade Beyond
Burger från USA – världens första plantbaserade
burgare som ser ut, tillagas och smakar likt kött.
Du hittar den på samtliga Phil’s Burgers restauranger
i Stockholm, Uppsala och Eskilstuna.
Bakom produkten finns Beyond Meat som producerar framtidens kött baserad på ingredienser från växtriket. Beyond Meat backas av flera starka
investerare som Microsoftgrundaren Bill Gates och skådespelaren och
miljöaktivisten Leonardo DiCaprio.
Burgaren efterliknar köttets struktur innan, under och efter til�lagning med likhet i färg, smak, arom och textur genom att titta på hur
köttets struktur är uppbyggt (proteiner, lipider, kolhydrater, vatten,
vitaminer och mineraler) och på köttets näringsmässiga och sensoriska
egenskaper för att sedan replikera strukturen med vegetabiliska ingredienser.
Beyond Burger har saftigheten och konsistensen från en traditionell
burgare. Proteinkällan i burgaren kommer från ärtor, den röda färgen
från rödbetor och saftigheten från kokosolja och potatisstärkelse.
– Vi är otroligt stolta över att vara först i Sverige med Beyond Burger. På
Phil’s Burger vill vi bara servera burgare av de bästa råvarorna sett till
smak, kvalitet och miljö. Så självklart vill vi även kunna erbjuda våra

gäster den bästa plantbaserade burgaren som finns på marknaden. Det
här är en riktigt spännande nyhet på vår meny som du kommer älska
oavsett om du är vegan eller vill byta ut köttet någon måltid i veckan,
säger Philip Örtegren, grundare Phil’s Burger.
Läs mer på philsburger.se

V I ÑA AL BA L I
RE SERVA
Rö t t v i n, Spa ni e n , 1 3%
75 cl, A r t Nr: 2 2 6 74

Vinter i skärgården

69:-

Välkommen till skärgårdens boutiquehotell på julbord, brunch, afternoon tea
och vinterweekend. Njut av vällagad mat,
vidsträckta vyer och klassisk atmosfär.
ÖPPET ALLA DAGAR, ÅRET RUNT

PS. Ge bort en skärgårdsupplevelse
i julklapp. Köp presentkort online!

Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.
BUCKET LIST // 10

B U C K E T WAXHOLMSHOTELL.SE
LIST // 11
BOKA BORD, LOGI OCH KONFERENS:
| 08 - 541 301 50
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Förverkliga
din Fjälldröm
Byggklara fjälltomter på Sveriges
nyaste skidanläggning!

Upptäck Hannover bortom industrimässan
När världens största industrimässa går av stapeln i Hannover i april 2019 är det Sverige som är
mässans partnerland. Mässan är en viktig mötesplats för industrin och en central plats att nätverka,
men ett besök på mässan är väl värt besökarens tid av flera anledningar.

Behöver du en plats där du kan jobba effektivt (och samtidigt ta en fika) kan
du istället bege dig till Hafven, ett slags laboratorium för innovation.
Hafven ligger i stadsdelen Nordstadt och är ett co-working space för
alla: Startups, egenföretagare och större företag kan komma dit och
arbeta på sina projekt. Det finns trä-, metall- och textilverkstäder att
hyra samt konferensrum och kontor för precis den tid du behöver. Vill
du komma hit flera gånger kan du bli medlem i Hafvens community
och dra nytta av den inspirerande och kreativa miljön samt utbyten
med andra medlemmar. Och om du behöver en paus kan du njuta av
produkter från regionen på Cafve, rekommenderar den Tysk-Svenska
Handelskammaren.
Boende till förmånliga priser finns i de sk 9 + 1 historiska städerna
(9 Städte) – en sammanslutning av mindre städer med charmiga
gamla stadskärnor och vackra korsvirkeshus. Dessa är lätta att nå
från Hannover tack vare den goda infrastrukturen. Att bo utanför
Hannover är ett gyllene tillfälle att kunna jobba på tåget på vägen till
och från mässan, anser många mässbesökare.
Läs mer på visit-hannover.com/se
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Redan nu finns skoterspår som är kopplade till drygt 250 mil
preparerade skoterleder samt längdspår.
Cirka 280 tomter är redan sålda varav ett 80-tal är bebyggda.
Under hösten 2018 fortsätter försäljningen av de populära och
unika nya tomtområdena med olika inriktning motsvarande
2700 nya bäddar.

Nipfjället

För mer information se:
Skräddarsydda arrangemang: hannoverkongress.de
Hotel Hannover Messe: hannover.de/hotels
Boende utanför Hannover: 9staedte.de/en
Hannovermässan i Sverige: tradefairagency.se

Städjan
Fjätervålen

Idre Himmelfjäll
Burusjön

Idre Fjäll

Fallhöjd 320 m, längsta nedfart 3,2 km
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Saturnus

Topphedenbacken
Sapmi Lodge

Polaris Maskullabacken

Fjällbäcken

Jupiter

Skidhyra
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MASTERPLAN
Pistkartan visar den planerade
utvecklingen för området enligt Masterplan.

TIDSPLAN

• GRÖN LLIFT ÄR Ö
ÖPPNAD
A
L
A
• RÖDA LIFTAR PLANERAS
ÖPPNA VINTERN
2019/2020
• SVARTA LIFTAR PLANERAS ÖPPNA VINTERN 2020 OCH FRAMÅT
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Här ges nu ett unikt tillfälle att förverkliga just din fjälldröm
oavsett om man längtar efter norra Dalarnas vackraste utsikt
från en storslagen fjällvilla eller en mindre stuga direkt intill
skidspåret.
Alla tomter ligger på en södersluttning med ski in - ski out och
med fantastisk utsikt över de svenska och norska fjällen med
Idre Fjäll, Städjan och Nipfjället som närmaste grannar.
Naturen står i fokus på Idre Himmelfjäll. Tomtområdena
smälter in i fjällmiljön och husen byggs i trä med dova färger
för att smälta in ibland fjällbjörkar, renar och lavar.
Kontakta oss gärna så kan vi hjälpa dig att förverkliga din
fjälldröm!
Mer information hittar du på vår Facebook och vår hemsida.
Välkommen till Idre Himmelfjäll!

TOMTER
TOMTER TILL
TILL SALU
SALU
från
395.000
från 395.000 kr
kr
Fritidshustomter för flerbostadshus,
Fritidshustomter
för fjällvillor.
flerbostadshus,
fjällstugor och
fjällstugor och fjällvillor.

Merkurius

Ö

Hannover har långt mer att bjuda på än industrier och det är väl värt att
stanna några dagar extra efter ett besök på mässan. En bra start för
att upptäcka många av Hannovers höjdpunkter är en promenad längs
den så kallade röda tråden (Roter Faden), ett 4,2 kilometer långt rött
streck som är målat på gatorna och som leder förbi flera sevärdheter.
I staden Hannover finns allt från vackra barockträdgårdar – Herrenhäuser Gärten är en fantastisk oas, en pittoresk gammal stadsdel och
mitt i staden en stilla sjö. Här finns även en pulserande stadskärna
med mängder av shoppingmöjligheter, restauranger med mat från alla
världens hörn och charmiga kaféer.
Som hem åt många studenter, är Hannover en stad med en avslapp
nad stadsmiljö som ofta bjuder på oväntade inslag. Här finns ett

myllrande gatuliv och Hannovers olika områden är lika varierande som
dess invånare. Att Hannover Universitet erbjuder akademiska studier och
forskningsmöjligheter i vitt skilda områden berikar och till staden dras
människor från alla tänkbara geografiska och akademiska områden.

är håller en helt ny skiddestination nu på att ta form,
den första nya skidanläggningen på 30 år!
Idre Himmelfjäll i nordvästra Dalarna blir en unik
alpin anläggning där åkglädje går hand i hand med miljötänk
och fjällmagi! Den 17 december 2019 är det premiäröppning
för etapp 1 bestående av 22 nedfarter och 8 liftar. Pistsystemet
planeras efter ”Colorado” stil med slingrande nedfarter
framdragna genom trolsk magisk fjällskog anpassade till
naturens förutsättningar.

V

När det i början av april (1-5 april 2019) nästa år är dags för världens största industrimässa att gå av stapeln i Hannover är Sverige årets partnerland till mässan. Anledningen är Sveriges tydliga satsning på smarta
industrier och innovativa lösningar inom industrin. Ljuset kommer
särskilt att riktas mot Sverige för att främja globalt nätverkande, handel och investeringar.
Centralt belägen i Europa är Hannover även en knutpunkt och en
enkel plats att ta sig till. Hannover är även en utmärkt utgångspunkt
för utflykter till Lüneburgheden, Harzbergen och de historiska saxiska
städerna Celle, Goslar och Hameln som är en del av sammanslutningen
”De 9 + 1 historiska städerna”.
Som norra Tysklands främsta ekonomiska region och med ett
högklassigt transportnätverk är Hannover en plats där många industrier väljer att vara representerade. Staden satsar stort på att skapa en
gynnsam miljö för företag och har även utmärkt sig som en plats där
nystartade företag trivs. Många företag väljer även att lägga konferenser i anslutningen till Hannovermässan – gratis-entrébiljetter som del
av ett konferenssammanhang kan man beställa via Hannovermässans
representant i Sverige från och med januari 2019.

I norra Dalarna djupt inne i de orörda skogarna ligger en magisk plats som nu håller på att vakna till liv - Idre himmelfjäll.
Ett fjäll med största respekt för den kringliggande naturen, besökarna, miljön, grannarna och framtiden.

by

NEDFARTER

Mycket lätt

Lätt

Medelsvår

Svår
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Den vackra resorten Joali slår i början av december upp dörrarna till sitt
luxuösa och välplanerade retreat på ön Muravandhoo i Maldivernas vackra örike.
Den alldeles nyöppnade resortens sjuttiotre eleganta villor omges av
kristallklart vatten, kritvit sand och ett evigt, stilla lugn.
Boendet
De naturnära materialvalens tidsenliga glamour skänker villorna en
slags evig elegans. De är framtagna i tätt samarbete med världskända
arkitekter och designers och varje detalj är vald och utformad med stor
omsorg. Omsorg om hela dig men också din omgivning. Den vackra
arkitekturen är slående, den stilsäkra inredningen likaså. Rummens
bibliotek tar fasta på en ny typ av lyx – den som värdesätter sant hantverk och konstnärsskap.

Den
sofistikerade
globetrotterns
genomtänkta
elegans

Cuisine
De fyra restaurangerna bjuder på fusion cuisine från världens alla
hörn men gärna med inspiration av det japanska och det italienska.
Här finns också en cocktailbar på stranden, såklart med whiskey- och
cigarrlounge, ett glasstånd som håller temperaturen med hjälp av
flytande kväve och en möjlighet att lära sig att laga lokalt cuisine med
egen personlig kock.

Snorkling och dyk
Beläget i Raa-atollen på norra Maldiverna, hör området till ett av
världens mest eftertraktade för snorkling och dyk. Raa-atollen är känd
för att vara en av världens djupaste och största.

Spa
Spaavdelningen som går under namnet Joali Spa by ESPA, är resortens
hjärta, för här månas det om gästens holistiska välmående. Det är inte
bara de fysiska åkommorna som tas om hand utan även den känslo
mässiga balansen och det spirituella medvetandet behandlas med
största omsorg för att gästerna ska återfå kontakt med kropp, sinne
och själ. Wellnessprogrammet finns att uppleva i olika faser beroende
på vilken tid på dygnet det är eller hur du mår.

Att ta sig till Joali
ATOLL atol

4

benämning på ring
formig(t) korallref l. korallö
l. grupp af korallöar (med
inuti befintlig lagun);
lagunref. (saob.se)

Från flygplatsen i Malés privata Joalilounge tar det cirka 45 minuter
att flyga till själva resorten. Såklart i ett sjöflygplan. Från Sri Lanka tar
det runt två timmar att ta sig till Malé. Resor till Maldiverna från Sri
Lanka kostar från 2500 kronor per person.

Priser
Joali har under lågsäsong (29 april - 30 september) rum från $1924
per natt baserat på två personer som delar en strandvilla med pool.
Frukost ingår.
Under högsäsong (9 januari - 28 april) kostar rummen från $3146
per natt. Barn under 6 år bor gratis.
För mer information se joali.com
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Vacker saltvattenpool med utsikt mot Indiska Oceanen.

The Owl and the Pussycat hotel
– en pärla vid Indiska Oceanens spets
Pittoreskt boutiquehotell på
Sri Lankas södra spets

Missa inte

The Owl and the Pussycat Hotel är ett litet boutique
hotell beläget i Galle på Sri Lankas södra
spets. Hotellet har endast sjutton rum, en
vacker saltvattenpool med utsikt mot Indiska
Oceanen, ett enkelt gym för den tränings
sugna och en restaurang med en meny
som får det att vattnas i munnen vid dess
blotta åsyn.

– Morgonyoga på hotellet

– Massage vid poolen
– Besök på Fort Galle
– Cykeltur med personlig guide för att se
risodlingar och njuta av öns rika djurliv på
nära håll
– Besök en organisation som arbetar med att
bevara jättesköldpaddan genom att ta hand
om sköldpaddor som råkat ut för exempelvis
båtolyckor. När de tillfrisknat återförs de
till havet. Genom att besöka dem, stödjer du
deras arbete.

Deras loungerum ”the Drawing Room”, enbart
avsett för hotellets gäster, är fyllt av vackra
föremål skapade av internationella och
lokala konstnärer. Som gjort för att läsa en
bok, spela brädspel med varandra eller njuta
av en kopp inhemskt Ceylonte.
Läs mer på otphotel.com

– Besök en teplantage och följ teskapandet
från buske till färdigpackat te. Vill du, kan du
även se hur kanel och svartpeppar växer och
tas om hand.

Om Sri Lanka

Priser och resväg

Den lilla östaten Sri Lanka vid Indiens sydspets fick
full självständighet från britterna år 1948, då
under namnet Ceylon. Landet har även varit
under både portugisiskt och holländskt styre.
När landet blev en republik år 1972 fick det
även sitt nuvarande namn. Under britternas
tid flyttade indiska tamiler till ön från södra
Indien för att bland annat arbeta i teindustrin.
Kriget som pågick i Sri Lanka mellan
1983 och 2009 startade till följd av konflikter
mellan tamiler och majoritetsbefolkningen
singaleser. Idag bor tjugo miljoner människor
på Sri Lanka som består av en stor tropisk
ö, ofta kallad Ceylon, och ett antal småöar.
Medellönen för en familj ligger på runt 2500
kronor.

Ifall du bokat en resa utan långa väntetider tar
det omkring 12 timmar att ta sig till Sri Lanka
med flyg och flera internationella flygbolag
flyger till Colombo. The Owl and the Pussycat
ligger längst ner i söder och runt tre timmars
resväg från flygplatsen i huvudstaden Colombo. Att flyga till Sri Lanka från Maldivernas
huvudstad Malé tar runt två timmar, därför
kan det vara klokt att slå ihop en resa till Sri
Lanka med ett besök på Maldiverna.

Glöm ej...
Kontanter, då väldigt många lever på turism
en och dricks i många fall är en ovärderlig del
av människors försörjning.
BUCKET LIST // 16

Under lågsäsong kostar ett dubbelrum cirka
$250 per natt, ett deluxerum och sviter cirka
$400 och uppåt per natt. Under högsäsong
ligger priserna på $300 respektive $500 och
uppåt per natt.
BUCKET LIST // 17
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• NOMINERAT TILL ”ÅRETS VUXENSPEL” •

julmarknader

ÄKTA JULKÄNSLA
FRÅN FÖRR

En fängslande jakt i den
undre världen

”

Vintermörkret sänker sig över oss och
det börjar bli dags att umgås. Vare sig
man vill eller inte. Detta är mitt bidrag
till minskad uppkoppling och självvald
ensamhet till förmån för mer kvalitetstid runt köksbordet tillsammans med
nära och kära.
LEIF GW PERSSON

NYHET!

Sigtuna

Gamla stan

25 november - 16 december

24 november - 23 december

För många är julmarknaden i Gamla stan en tradition. Marknaden
har hållits på Stortorget sedan 1915 och i de många röda stånden
säljs glögg, pepparkakor, ostar, godis, hantverk och mycket annat
som skapar den där alldeles speciella julstämningen. Marknaden är
öppen varje dag mellan 11.00 och 18.00.

När julen sakta närmar sig fylls Sigtuna stads gator och torg med en
äkta julkänsla från förr. Denna traditionella julmarknad bjuder på
torghandel med alla de klassiska julvarorna, tomtar, kransar, senap,
korvar och mycket mer. Musik och dans kring granen för hela familjen,
Luciafirande och besök av självaste tomten. Julmarknaden sträcker sig
längs Stora gatan till både Stora torget och Lilla torget i Sigtuna stad.

Hovstallet

Skansen

Första adventshelgen bjuder traditionsenligt på julmarknad på
Hovstallet. Under tre dagar saluför utställare från hela landet hantverk
av finaste kvalité. Dessutom är stall, paradselkammare och vagnhallar
öppna hela helgen.

Julfirandet på Skansen börjar första lördagen i advent som i år infaller
den 25 november. Då öppnar den traditionella julmarknaden, öppen
under fyra helger fram till 17 december. Här dignar bodarna av mat,
godsaker och julpynt.
Läs mer på visitstockholm.com

30 november - 2 december

26 november - 16 december

NYHET!
NYHET!

Ett glatt, variationsrikt, härligt och lärorikt
spel för alla busiga och nyfikna barn och
deras familjer. Man behöver absolut inte ha
en egen hund för att älska hundkaos!

Actionfyllt och dynamiskt spel
för familjer som tycker om att utmana
varandra och sig själva. Ett spel som kräver
engagemang och energi!

www.algaspel.se

A minute to learn, a lifetime to master.
Storfavorit för dagens strategispelare.

@algaspel
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Tidlöst med en twist

”Plagg idag skall gå att både dressa upp och dressa ner”
Vinterns mode från Stenströms tar avstamp i naturmaterial i lager på lager, kombinationer av skjortor,
västar och stickade plagg och på damsidan den
populära knytblusen. Fokus på kvalitet och stil i
tidlösa material som fin bomull, siden, kashmir och
ull i klassiska snitt med en liten twist gör kläderna
vackra i vardagen men också till de lite mer speciella tillfällena.
Som komplement finns mönstrade plagg i allt
från de små detaljerna till det storblommiga. På
herrsidan lyfts i vinter den vadderade västen som
kan bäras över en skjorta eller en stickad tröja
tillsammans med en scarf och flanellskjortan, till
helgen på landet. På damsidan är knytblusen i olika enfärgade sidenkvalitéer aktuell, ett plagg som
kan bäras till såväl vardag som fest.
– Plagg idag skall gå att både dressa upp och dressa
ner beroende på vad du bär dem med. Många plagg
skall kunna ha ett bredare användningsområde
idag än vad som förväntades för några år sedan,
säger Marie Ramberg som är marknadschef på
Stenströms. Och där tycker hon att just skjortan
och blusen och hur de kombineras är den perfekta
bron mellan uppklätt och vardagsklätt.
Stenströms plagg är gjorda för att hålla, både

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP

Nyårsaftnar Kräva
Dessa Smaker!

vad gäller deras kvalitet men även deras livslängd.
– Våra plagg blir inte omoderna efter en säsong. De är tidlösa men alltid med en liten
twist, säger hon.
Läs mer på stenstroms.com

Favoritklackar från

LAGERFELD

Bubbelvänliga. Krispiga. Delikata.

Vissa klackar förtjänar att lyftas mer än andra.
Karl Lagerfeld är känd som designer för modehuset
Chanel. Han bor och verkar i vackra Paris, där han
säkert också hittar inspiration till sitt skapande.
Han skapade sitt eget varumärke 1974 och tog över
Chanels modehus 1983, tolv år efter Coco Chanels
död. Lagerfeld har förvaltat märket väl och använt

sig av Chanels svart/vita signum som bas för sina innovativa modifikationer. Det är nu
snart 15 år sedan Karl Lagerfeld tillsammans med H&M skapade sin populära kollektion
och han har även samarbetat med Orrefors glasbruk, då under namnet Orrefors by Karl
Lagerfeld.
När vi nu går in i december månad med både stundande julfestligheter och nyår kommer
dessa glammiga klackar skapade av en av världens främsta modeskapare särskilt väl till pass!
BUCKET LIST // 20

BUCKET LIST // 21

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP

Showroom sedan fem år i Vasastan.

Var med på
Bucket Lists julmingel
hos High Definition!
Elektricitet styrs genom en app, för att slippa gå från rum till rum och tända lampor.

Ett showroom
olikt något annat
Företagets filosofi och arbetssätt går ut på en sak; att göra det omöjliga
möjligt. Hos High Definition integreras sinnrik teknik i osannolika
kombinationer för att skapa just det du drömmer om i en harmonisk
balans mellan design och elektronik.
Affärsidén handlar i grund och botten om integration av teknik för smarta
hem. Fast på riktigt. Tv-apparater inbyggda i två tavlor som smidigt
går isär vid ett knapptryck. En tv-apparat som är gömd under sängen
för att i all tysthet komma fram när du själv vill. En köksö där skärmen
kommer fram då du behöver kolla upp ett recept och sedan roterar
360-grader allteftersom du rör dig runt i köket. Teknik som finns men
inte syns.
Lampor som tänds på fem procent av normal styrka så fort du sätter fötterna på golvet mellan klockan ett och fem på natten. För de som gärna
går på toa mitt i natten, för att slippa blir klarvaken och ha svårt att
somna om igen. Kameror som kan hålla styr på hemmet när du lämnar
tonåringen ensam över helgen. Elektricitet som styrs genom en app
i telefonen, för att slippa gå från rum till rum och tända lampor och
musikanläggningar varje gång du kommer hem.
Istället är elektriciteten inställd på hur just du brukar vilja ha det
hemma. Så fort du stiger innanför dörren sätts lamporna i köket på,

barnens lampor tänds och musiken i sovrummet spelar i bakgrunden samtidigt som P1 går i gång i köket. När din partner kommer
hem tänds lamporna i taket istället och musiken går igång i vardags
rummet, precis som han brukar vilja ha det. Inställningar som går att
personalisera. Hemmabiografer som är riktiga biosalonger och som
kan skapas ur ett tomt rum.
– Jag har alltid haft ett stort intresse för ljud och bild, säger Micke Fröbom,
grundare av High Definition. Redan som barn ville han laga saker, ta
isär och bygga ihop. Han har en bakgrund inom olika hantverksyrken
och har alltid haft en kärlek till att skapa med händerna. Micke Fröbom kommer ursprungligen från Dalarna och hann renovera några hus
där innan han flyttade till Stockholm för tolv år sedan. Idén till High
Definition föddes då han som hantverkare blev ombedd att bygga en
hemmabiograf åt en kund och blev anställd av arbetsgivaren eftersom
han gjorde jobbet så bra. Några år senare startade han sitt eget företag
och för fem år sedan hittade han lokalen på Hagagatan i Vasastan,
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Nu har du som läsare möjligheten till en egen
visning/julmingel i High Definitions showroom.
Anmäl dig genom att maila
janne.siponen@strongmediagroup.se
Begränsat antal platser. När och var?
12 dec kl 17-21 på Hagagatan 54 i Vasastan.

”– Hos mig är dörren
alltid stängd. Det innebär
att en visning alltid är
personlig och exklusiv.”
Ofta sker visningarna kvällstid och
avslutas med en middag.

där han idag har byggt upp ett showroom
som enligt honom själv saknar motsvarighet
i Sverige.
Att han brinner för riktigt god service
är tydligt.
– Hos mig är dörren alltid stängd, skrattar han.
Det innebär att en visning alltid är personlig
och exklusiv. Det tar två timmar att uppleva
High Definitions showroom. Ofta sker
visningarna kvällstid och avslutas med en middag. Han vill ha personliga, intima möten inte sällan med en drink och ett samtal i den
inbyggda baren.
– Jag får ofta höra av mina kunder att detta är helt unikt, att de aldrig
upplevt liknande service. Den feedback jag får driver mig att fortsätta
ge den här typen av uppmärksamhet till mina kunder. Den gör att jag

Micke Fröbom är grundare av High Definition.

kan ta mig tid att förstå vad de är ute efter och hitta lösningar och
möjligheter att möta deras önskemål och drömmar. Det kan vara svårt
att visualisera det Micke skapat och hans starkaste rekommendation
är att själv uppleva det. Idag har han också ofta olika typer av event i
lokalen och ser den som en utmärkt mötesplats oavsett vilken bransch
man representerar.
Läs mer på high-defintion.se
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Du mathemmar.
Vi fixar julen.

Köttets kvalitet hand i hand
med god djuromsorg

För oss är inga detaljer för små. Tillsammans
med Clas Ohlson levererar vi allt från julmat till
julgransbelysning direkt till din dörr.

– Vi vill att man ska äta mindre men bättre kött från djur som har haft ett
värdigt liv. En grundtanke som helt enkelt handlar om värdighet. Hälsingestintans
nya vd Mats Markgren är inte rädd för att sticka ut hakan.
Den lilla köttproducenten Hälsingestintan värnar om
god djuromsorg, transparens och hög kvalitet.
Samtidigt är de inte sena med att konstatera
att vi borde halvera vår nötköttskonsumtion
i Sverige. Vi äter på tok för mycket kött både
här och i världen, det är ett faktum. Men när
vi väl ska äta kött, då ska det kött vi äter i
varje fall vara det allra bästa.
Just i den tanken kommer Hälsingestintan
in som en lösning. För här finns ett företag
som vågar gå i bräschen, som ständigt vill
göra det bättre för djuromsorgen och miljön
och som ständigt sätter djurens väl och ve i
fokus, så att de kan få en så bra uppväxt som
överhuvudtaget är möjligt. Som en del i den
processen, startade Hälsingestintan år 2014
ett mobilt slakteri.
– Det unika med vårt mobila slakteri är att
vi är de enda som erbjuder ett alternativ till

långa djurtransporter. Djuren slipper de långa
resorna och får leva hela sitt liv i en välbekant
miljö, men även bönderna upplever detta som
något helt fantastiskt. De får vara med och se
slutet på den kedja som de ofta ägnat ett par
år av sin tid. Det är mer än bara djurvälfärd,
det är även bondevälfärd, konstaterar Mats
Markgren.
Hälsingestintans kött backas upp av hårda
data. Allt kött går att spåra direkt till den gård
det kommer från. Att vara transparenta och
öppna är en central del av Hälsingestintans
affärsidé. Utan transparens hamnar hela idén
på sniskan, menar Mats Markgren. Etiketten
på varje enskild biff leder vid scanning direkt
till bonden, så att kunderna genom full transparens ska kunna välja kött efter sina egna
värderingar.
Hälsingestintan är verksamma över hela

landet. När djuren slaktats på plats på gården
transporteras de till en styckningsanläggning
i Eskilstuna. Där hängmöras, kyls och styckas
köttet enligt en särskild metod för att sedan
distribueras ut i landet.
– Vi vet att mindre stress ger bättre smak,
mörhet och saftighet. De facto så försämras
köttkvalitén av stressande transporter. Vi vill
att man ska äta mindre men bättre kött från
djur som har haft ett värdigt liv. Svårare än
så är det inte. Naturbeteskött är en del av det,
det mobila slakteriet en annan, avslutar Mats
Markgren.
Bli VIP-kund
Vill du kunna köpa köttlådor av extra god kvalitet och ta del av andra förmånliga erbjudanden? Bli då VIP-kund hos Hälsingestintan!
Läs mer om hur du gör på halsingestintan.se/vip

KÖTTBULLAR MED DIJON
500g nötfärs
2 äggulor
3 msk ströbröd
1 dl vispgrädde
2 msk dijonsenap
salt och peppar
smör till stekning
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GÖR SÅ HÄR:
Blanda ströbröd, äggulor och vispgrädde i en skål.
Låt det svälla ca 10 min. Blanda i färsen och gör
en smidig smet. Salta och peppra. Rulla köttbullarna och stek dem på medeltemperatur tills de är
genomstekta.
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En god väns vardagsrum

After ski och
strandliv på
samma resa

Det var drömmen om en privat klubb, inspirerad av
medlemsbarer som Annabel’s och Tramp i London, som
inspirerade Greve Carl Adam Noppe Lewenhaupt att
öppna sin egen medlemsbar, Noppe Bar, i Stockholm för
snart sexton år sedan. Vem som är medlem är hemligt
och för att bli invald måste man rekommenderas av
minst två existerande medlemmar.
Varje år anordnar Noppe Bar tre stora och alltid lika populära evenemang;
en golftävling, en skyttetävling och en stor sommarfest. Men däremellan sker alltid något utöver det vanliga i baren, från jazzkvällar,
champagneprovningar till olika artistuppträdanden eller bara ovanligt roliga och fartfyllda festkvällar.
– Sedan Noppe lämnade oss för över ett år sedan är det jag som
driver Noppe Bar vidare till nästa generation, förklarar Noppes styvson Leonard Johansson. Just nu genomgår baren en restaurering, likt
en uppdateringar för att hänga med i tiden, men Leonard är noga med
att inte förlora den familjära känsla som är Noppe Bars signum.

Strandlivet
Barcelona har en kuststräcka som
är nästan 5 kilometer lång och
som till stor del består av härliga
stränder. San Sebastià och La
Barceloneta är båda centrala och
populära stränder.

– Att komma hit ska vara som att komma till en gammal väns vardagsrum. Här känner personalen alla medlemmar och servicen är hög och
personlig. Gästerna kommer från alla möjliga områden och här möts
allt från finanstoppar till musiker och konstnärer. Det är blandningen
av åldrar och bakgrunder som skapar den stämning som bidragit till
att Noppe Bar fortsatt att vara lika populär under alla år.

Klassisk kashmir i otippad form
Att vakna på morgonen och sticka fötterna i ett
par tofflor gjorda av kashmir. Eller slinka in i en
joggingdress av kashmir och vira en lika silkes
mjuk morgonrock runt kroppen. Carlu de Monaco
skapar alla sina plagg i kashmir, både de klassiska
och de lite mer oväntade.
Kashmirplaggen produceras och fraktas från Inre Mongoliet direkt till
Monaco. Där, mittemellan Frankrike och Italien, med över trehundra
soldagar om året och omgivet av storslagen natur, har Carlu de Monaco
sitt säte.
– I Monaco finns så mycket mer än casinos och banker. Där finns
universitet, närhet till modeskapare i både Frankrike och Italien,
oslagbar natur och ett väldigt bra klimat med miljöer som gör det till
en glädje att bygga ett varumärke, säger Carlu de Monacos svenska
grundare Karl Robertson.
Karl Robertson har en lång bakgrund i textilbranschen. Fast från början
pluggade han IT i Lund. IT-kunskaperna var redan från början till stor
hjälp i att utveckla ett företag som kunde säljas i flera kanaler samtidigt och på en internationell marknad. Carlu de Monacos högkvalitativa kashmirprodukter säljs både till butik och till slutkonsument. Rakt
av underbara produkter och i Stockholm och Göteborg finns de att
köpa på NK bland annat.
Läs mer på carludemonaco.com
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Missa inte
Torget Placa Reial kantas av palmer
och fontäner. Här samlas folk för att
lyssna på musik, gå på marknad
och njuta av ljuvliga tapasrätter.

Min story
En lite större resa

”Jag möter havsbrisen på La Barceloneta. Svalkande vågor rullar in över
trötta stadsfötter vid strandkanten och stadens kontraster blir extra tydliga. Barcelona är vibrerande, ruffigt och alldeles bedårande. För några timmar sedan lämnade jag Andorras snöklädda pister. Där levde jag det enkla
livet med få liftköer, en klarblå himmel och fantastiska middagar.”
Vi på Resia älskar att resa, precis som du. Det finns alltid fler platser att
uppleva. Fler stenar att lyfta. Med våra berättelser vill vi fortsätta inspirera
dig till att upptäcka världen. Tillsammans kan vi skapa din nästa story.

Ring 0771-92 92 92 besök oss i butik eller på resia.se
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Andorra – 3 timmar bort
Solens strålar kikar fram bakom
bergskammens kantiga silhuett och
stakar ut vägen. Här är soldagarna
många och liftköerna korta.
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Skapar harmoniska
hem med socialt ansvar
Gripsholms hemtextilier är
skapade i lugnande färger
och ska gå att kombinera med
varandra oavsett vilket år de är
inhandlade. Företagets produkter
är inte bara skapade i en hållbar
produktionskedja men även
framtagna för att ha en lång
livslängd hos slutkonsumenten.

En annorlunda blomsteraffär
floristkompaniet är sveriges mest meriterade blomsterbutik med ett
unikt utbud av växter och snittblommor. Butiken har många prestigefyllda uppdrag under bältet och stoltserar med en rad olika utmärkelser. Bland det exotiska utbudet av växter finns allt från stora växter
för inomhusbruk från udda odlingar runt om i världen till den sötaste
lilla lokalodlade violen. Välkommen till butiken på Norrlandsgatan 16
i Stockholm. floristkompaniet.se

Köp dina verk och konsttryck Giclée Fine Art
från konstnären Max Alm-Norell på

www.maxalmnorellart.se

– Vi är väldigt blå. Vi säljer och har många blå
produkter. Det är en lugnande färg, därför
passar det att säga att vi skall “leva livet blått”,
för vi eftersträvar lugn och harmoni i alla våra
produkter, säger affärsområdeschef Ida Gullbrandsson om ett av företagets ledord.
Gripsholm vill skapa inbjudande och harmoniska hem och det vill de göra i naturmaterial. Känslan ska vara modern, subtil och
ge känslan av att leva livet lite skönare. För
naturmaterial är lite skönare. Inte bara genom
att vara mjuka och sköna att vara i, men för
att de är framtagna med respekt från ax till
limpa.
– Vi använder antingen hundra procent
lin, hundra procent ekologisk bomull eller en
blandning av lin och ekologisk bomull i alla
våra textilier, förklarar Ida Gullbrandsson
som är affärsområdeschef för Gripsholm.

ÅRETS BADRUM 2018

Svenska folket har talat. I det här badrummet vill vi göra oss i ordning inför dagen. Här kan du

njuta av personlig badrumsinredning som följer dina rutiner från arla morgon till sena kvällen.
Titta in på inr.se så förstår du vad vi menar.
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GOTS-märkningen (Global Organic Textile Stand
ard), en internationell märkning för kläder
och textil som omfattar både sociala och
miljömässiga krav, certifierar produkter från
bomullsfältet ända till försäljningsledet. Det
är inte bara själva odlingen och produktionen som kontrolleras utan även den sociala
hållbarheten i framtagandet av en produkt.
Dessutom certifieras alla Gripsholms fabriker

utifrån sociala förhållanden och säkerhet
genom organet Amfori-BSCI.
– För oss är det viktigt att ta ansvar för
både produkt och människa. Vi vill bidra till
miljöförstörelsen så lite som möjligt och vi vill
att alla som tillverkar våra produkter ska ha
det bra och arbeta under humana förhållanden där de slipper utsättas för farliga kemikalier och ämnen. Det är ju inte bara viktigt i
tillverkningen men även för kunden, eftersom
de kommer att leva och sova i våra produkter,
säger Ida Gullbrandsson.
Suget att bli mer hållbara märks tydligt från såväl
konsumenter som återförsäljare. Gripsholms
fokus på hållbarhet öppnar nya dörrar och
de är en av få återförsäljare som är GOTScertifierade. Att ha certifierade fabriker är
inte bara eftertraktat bland kunder men även
något som Ida Gullbrandsson ser är lönsamt.
– Vi upplever en bättre produktivitet i våra
fabriker när våra arbetare känner att vi tar
ansvar för dem och får väldigt positiv feedback av återförsäljare som får veta att vi både
är GOTS- och BSCI-certifierade. Det finns
en stark drivkraft nu att använda produkter
som är bättre i alla led och det är vi väldigt
tacksamma för.
Läs mer på gripsholm.se
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jacquelines inredningstips

Jacqueline Tamm Lundell är inredningsdesigner och stylist. Hon driver inredningsföretaget JTLINTERIOR,
instagramkontot @industriell_interior och bloggar på bucket-list.se

Klassiker i ljus ek
Svenssons i Lammhult presenterar möbel
serien Vidja. Min drömmöbel är detta side
board från varumärket 1898. Serien har en
klassisk ljus skandinavisk stil i ek, designad
av Eva Lilja Löwenhielm. Detta är en serie
som värnar om både hantverk, kvalitét och
skandinavisk tradition. Möbeln känns tidlös
och passar med andra stilar.
Svenssons.se

välkommen

VINTER!
När julen står för dörren rår vi om våra hem
lite extra. Medan vi reflekterar över året som
varit kan vi också börja längta efter allt det
nya som 2019 ska bära med sig. Just nu har
det naturliga en stark dragningskraft på oss,
i såväl materialval som i färg och design.
Genom att välja färgtoner
inspirerade av vår
omgivning kan vi bjuda
in naturen i våra hem.

Var dags glädje.
För älskade hem.
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Vi på Ekelunds har levererat julstämning sedan 1692. I år har vi glädjen att förmedla
en extra pyntad kollektion där hållbarhet och miljötankar står i fokus.
Med våra ekologiska produkter skapar du en ännu mysigare jul!

ekelunds.se

Mjuk vardagslyx
Lyxa till vardagen eller skäm
bort någon med härliga
handdukar från GANT
Home. Supermjuk frotté
i 100% bomull. De finns
i många fina färger och
storlekar. Fler julklappstips
hittar du på gant.se

Vintervackert hemma
20 unika kulörer i
ultramatt finish

blir det med bocken Rudolf,
från jimmyschonning.com

Unika fototapeter med känsla
Rebel Walls har gjort det enkelt för oss att snabbt ge våra hem en helt ny personlighet och
känsla. Med deras unika fototapeter är det bara vår fantasi som sätter gränser till vad vi
kan skapa. Du kan även låta din egen fantasi flöda och designa en egen tapet för ditt hem.
Rebel Walls har dessutom en giftfri produktkedja och tapeterna är helt fria från skadliga VOCämnen och har ingen negativ inverkan på vare sig människor, djur eller natur.
Rebelwalls.com

20

NYANSER
NATUR

Färgtillverkaren Caparol och Sveriges
största inredningstidning Sköna hem har
uppmärksammat denna tydliga trend
genom ett klockrent samarbete. Sköna
hems inredningsexperter Marie Wärme och
Karolina Karlsson älskar att inreda med
färg. De har tagit fram 20 unika färgkulörer
av högsta kvalitet i en ultramatt finish,
inspirerade av naturen. Färgerna är reptåliga
och avtorkningsbara. Alla kulörer går att få
i både väggfärg och lackfärg, så att de kan
användas till väggar såväl som snickerier.
caparolfarg.se

Ekologiska textila julklappar tillverkade i Sverige.
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Bucket list rekommenderar

Som då – fast nu!

en vistelse på smögen under vinterhalvåret är
en särskild upplevelse. När midvintern slagit sitt
grepp om den vackra ön kan du njuta av lugnet,
stillheten och känslan av det mäktiga, lite vilda,
längst ut vid Västerhavet. Det är då skaldjuren
smakar som bäst och sängarna är som skönast.
Hotellet är beläget ett stenkast från Västerhavet.
Här finner du spaavdelning, behandlingar, pool,
bubbelpool och stor konferensanläggning. Med en
fantastisk utsikt över klippor och hav dukar vi upp
med omtanke och trivsel och bjuder våra gäster
att njuta nyfångade skaldjur, kortresta råvaror,
rena smaker och goda drycker. Välkommen till
Smögens Hafvsbad! smogenshafvsbad.se

STUREBADET MARINA TOWER
– där stad möter skärgård
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ETT SPA FÖR
ALLA SINNEN
Vid foten av Kullaberg och med
en fantastisk utsikt över Skälder
viken ligger Rusthållargården i
det lilla fiskeläget Arild. Så snart
du rundat kröken ner mot byn
slås du inte bara av dess skönhet
utan även en harmonisk känsla
av lugn och ro.
– En bättre plats för välbefinnande och avkoppling kan man inte tänka sig,
säger platschefen Madeleine Svanberg.
I fem generationer har samma familj framgångsrikt bedrivit hotelloch restaurangverksamhet på Rusthållargården, som startades redan
år 1904. Eva och hennes dotter Bianca är måna om att behålla den
familjära känslan i verksamheten.
– Vi är och ska vara personliga, hos oss är du inte en i mängden utan
vi tar hand om våra gäster med hjärtat, betonar Eva Malmgren.

upptäck spa-anläggningen med ett unikt haman och medlemsklubb, i den historiska
byggnaden saltsjöqvarn, anno 1890. Här erbjuds en balans av träning, mental avspänning, välgörande behandlingar och hälsosam kost. Medlemsklubben erbjuder gym och
personlig träning och som medlem får du även njuta av hamam, jacuzzi, bassängbad och
bastu. Enbart fem minuter från city står Elite Hotel Marina Tower – ståtligt på kaj
kanten med utsikt över Stockholms inlopp. sturebadetmarinatower.se

När nu Rusthållargården utökar verksamheten med en helt ny spa-avdel-

Stenungsbaden

till stenungsbaden kommer du för att njuta av
såväl välgörande spavistelser för två som en konferens eller kick-off med kollegorna. Beläget endast
35 minuter från Göteborg, är detta en plats dit du
lätt tar dig för att en stunds värme och omtanke
vid havet på vackra Stenungsön. Här kan kollegorna bo i de 214 rummen med totalt 350 bäddar. De
23 mötesrummen är utrustade med den senaste
tekniken och i kombination med en svårslagen restaurangupplevelse är Stenungsbaden en plats väl
värd att besöka. Vinnare av “World Luxury SPA &
Restaurant Award” 2017 och 2018. stenungsbaden.se

ning görs det med samma känsla som i resten av verksamheten – personligt, genuint och äkta. Naturen inkluderas som en del i spakonceptet. Gästerna kan om de önskar promenera ner till havet och plocka sin
egen tång till spaupplevelsen. En naturlig och uppskattad sparitual för
både kropp och själ.
I december kommer en exklusiv spalounge, ritad av välkända Linghoff Arkitektur, med olika miljöer för avkoppling samt en avdelning för
Rusthållargårdens signaturbehandling att stå färdig. En helhetsupplevelse för alla sinnen, som gästen tar med sig hem och lever på länge.
Läs mer på rusthallargarden.se

Njutning för kropp och själ
I hjärtat av Värmland, alldeles norr om Karlstad och
beläget intill en stilla sjö med egen strandtomt möts
hälsa och sann njutning i stämningsfulla omgivningar.
Intill vackra Dömle Herrgård år en nio mil lång asfalterad cykelled, en
kilometer bort ligger Dömlebacken som erbjuder utförsåkning för hela
familjen och i närheten finns spår för längdskidåkning. Vid den egna
stranden finns egen brygga, båt och kanoter att låna och fiskemöjligheterna i närheten är många. Golfbanan ligger ett stenkast bort och
kultur från hela landet finns att se på konsthallen och kulturarenan
Gamla Kraftstationen i Deje.

Ett välrenommerat kök erbjuder närproducerade råvaror som komponeras
med exklusiva viner från den unika vinkällaren. I dagarna står även
ett splitternytt herrgårdsspa klart och tillsammans med avkopplande
spabad erbjuds behandlingar och träning såsom padeltennis, yoga och
mountainbike. I herrgårdens inne- och utegym finns fina träningsmöjligheter och motionsslingor med olika distanser.
Dömle Herrgård har anor från 1400-talet och har idag 66 rum av
allra högsta standard och 14 moderna konferenslokaler med kapacitet
för 2-200 deltagare. Från maj till september är herrgården dessutom
ofta bokad för bröllop varje helg och erbjuder unika helhetslösningar
för giftassugna par. Dömle Herrgård är en plats där såväl hälsa som
sann njutning får stå i centrum.
Läs mer på domle.se

Flärd på Hälsingevis
på 1920-talet var det till Orbaden och Mölle den svenska
kultureliten åkte på semester. Här bars den tvådelade bad
dräkten först och det hände att man vågade sig på nakenbad, i
vad som ofta kallas Sveriges Skagen. Orbaden Spa är en färg
glad plats. De vackra konceptsviterna är inredda av personligheter som har en koppling till området. Här har bland annat
Peter Stormare, Victoria Silverstedt och Carolina Klüft design
at egna rum och efterlämnat en personlig hälsning till gästen
som bor över där och juniorsviterna bär på teman som Chelsea
Hotel eller Regnbågsrummet. Här trivs konstnärerna än för på
Orbaden Spa mitt i Hälsingland hyllas mångfalden. För vad
vore världen utan mångfald? orbaden.se
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SAFARI
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Foto: Daniel Rosengren

Safari på riktigt

Den Stora

Lejonresan
Redovisningskonsulterna,
som drivs av Fredrik Wallin
och Margareta Wallin, riktar
in sig på ökad tillväxt.

Följ med Daniel Rosengren
till lejonen i Serengeti.

”Vi är din ekonomiavdelning”
Redovisningskonsulterna är en auktoriserad och digitaliserad redovisningsbyrå
som skräddarsyr redovisningen för just ditt företag. Självklart ingår alltid personlig
feedback kring just ditt företags ekonomi.

– Vi tar rollen som er ekonomiavdelning, konstaterar företagets grundare
Margareta Wallin. Redovisningskonsulterna, belägna på Östermalm
i Stockholm, drivs av Margareta Wallin och Fredrik Wallin och riktar
in sig på ökad tillväxt. Genom att varje företag har en särskild kundansvarig kan de alltid erbjuda personlig feedback med särskilt fokus på
att hjälpa varje företag att förstå hur de ska tolka sina siffror och vad de
innebär för just deras verksamhet. Lönsamhet är trots allt nyckeln till
ett företags överlevnad.
– Vi skriver rapporter till varje företag där vi förklarar deras resultat, vad intäkterna innebär för lönsamheten och hur den dagliga driften behöver justeras. Det tycker vi är helt självklart. Om det går dåligt
för ett företag talar vi om det och att de måste fokusera mer på att öka
sina intäkter till exempel, förklarar Margareta Wallin.
Samtidigt är Redovisningskonsulterna en fullt digitaliserad redovisningsbyrå som genom scanning av leverantörsfakturor, digitala
bokslut, skatteplanering och företagsutveckling förenklar bokföringen
för kunden.
Ett vanligt och välbeprövat sätt att öka lönsamheten och samtidigt spara
tid är att ta hjälp med de vardagliga ekonomiska processerna genom
outsourcing. Redovisningskonsulterna är måna om att alltid leverera sina tjänster tillsammans med personlig och detaljerad feedback
grundat i lång erfarenhet och ständigt aktuell kunskap om gällande

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

regelverk för alla typer av företag. Bland kunderna finns allt från en
McDonaldsrestaurang till vård- och städföretag, byggbolag, konsulter
och privata kunder.
– Hos oss har kunden alltid tillgång till rätt kompetens och moderna
program. Våra kunder behöver inte oroa sig för ojämn arbetsförläggning, sjukfrånvaro och tidsbrist. Vi ansvarar för att redovisningen i
deras företag sker enligt god bokföringssed, säger Fredrik Wallin.
Fredrik Wallin vill kunna ta sig an fler uppdrag men utan att förlora den
personliga känslan.
– Idag arbetar fem och en halv konsulter i byrån och planen är att
inom en femårsperiod ha vuxit till att omfatta tio konsulter. Det tror vi
är en bra storlek.
Läs mer på rKo.se
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Från

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.

020-52 22 22
%
www.jambotours.se
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Tina upp i
SPABADET

Det är när frosten ligger tätt över träd och
buskar och marken är täckt av glittrande
kristaller som spabaden används som
flitigast. Att krypa ner i det varma vattnet
när luften är kall och kroppen frusen, är
som balsam för den frusna själen.
Att vara utomhus och njuta av vädret de timmar solen är uppe under vinterhalvåret är en ynnest och en förutsättning för att fylla på med värdefull
D-vitamin. En stund i spabadet bjuder på extra njutning för kropp och
själ och det bästa är att det går att bada när som helst på dygnet, året
om, i ur och skur.
Många som äger ett spabad säger dessutom att de använder sitt bad
mer under årets kalla månader, eftersom skillnaden mellan den kalla
luften och det varma vattnet gör upplevelsen än mer effektfull.
De enklaste modellerna av spabad är som att bada i ett stort badkar med
varmt virvlande vatten, där upplevelsen gärna blir extra härlig med ett
par droppar väldoftande eteriska oljor i badvattnet. De mer exklusiva
spabadsmodellerna har supereffektiva munstycken med massagestrålar som går att ställa in för att så optimalt som möjligt ge massage som
knådar och mjukar upp spända muskler och leder. Spabadet Jacuzzi
J-470 är ett stort, generöst spabad med plats för sju personer. Mer
information om denna och många andra modeller finns att hämta hos
Folkpool.
		
Läs mer på folkpool.se
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Krill källa till ren kraft
Great Earths Omega 3-rika krillolja kommer från en helt ren
råvara som är fri från de tungmetaller och miljögifter som
större fiskar kan innehålla. Därför har företaget även valt
att helt utesluta vanlig fiskolja ur sitt sortiment
och erbjuder endast krill som omega 3-tillskott. Krilloljan är MSC-märkt och fiskad i
världens renaste hav i Antarktis med en miljövänlig teknik. Krill har ett naturligt innehåll
av astaxantin och kolin, näringsämnen som
bland annat skyddar omega-3 fettsyrorna
från oxidation. Inga tillsatser behövs för att
bevara en lång stabilitet av krilloljan.
Det är inte bara i produktutbudet som före
taget Great Earth är måna om att ta ansvar
för sitt sortiment. Som vänföretag till
SOS-barnbyar samlar de in pengar till väl
görande ändamål och stöttar dessutom Run
for Pride. Great Earth har arbetat in håll
barhetstänket i alla delar av sin verksamhet,
som till exempel genom att ha längre frakttider, eftersom flyget ju inte direkt bidrar
till planetens välmående. Större delen av
alla produkter är veganska eller vegetariska
och plastförbrukningen har minskats med
450 kilo om året bara genom att ta bort
överflödigt förpackningsmaterial. Bra
jobbat säger vi på Bucket List. greatearth.se

Krilloljan är MSC-märkt och fiskad i världens renaste hav i Antarktis
med en miljövänlig teknik.

UNIK KONST
ifrågasätter konsumtion

Ta det lugnt och njut
(minst) en minut!

Fylligt rund
rostning med söt avslutning
Går det att göra unika, handgjorda föremål extremt snabbt? När National
museum åter slog upp portarna i oktober efter att ha varit stängda i
fem år, bjöds den Skånebaserade konstnären Jenny Nordberg in för att
skapa en permanent spegelinstallation i museets café- och restaurang
del. Nordberg använder sig av en gammal teknik som idag sällan
förekommer och projektet handlar i grund och botten om hur vi idag
producerar och konsumerar. Tekniken använde hon för första gången
i projektet “3-5 Seconds”, där hon kombinerade det unika i handgjord
produktion med snabbheten i den massproducerade.
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Detta ekologiska och Krav-märkta, mörkrostade julkaffe kommer helt utan
besk eftersmak.
En bryggmald fyllig blandning som passar lika bra till frukost
gröten som till Julklappsutdelningen. Vackra Tehuset Javas ursprungs
butik öppnade i Lund redan 1932 av John Arnerius, samma år som
skåneprofilen Fritiof Nilsson Piraten debuterade med Bombi Bitt och
Jag. Idag finns Tehuset Java även på Odengatan i Stockholm och på
Lidingö. Kvalitet, tradition och nytänkande är ledord för familjef örtaget
Tehuset Java.

Mourad har drivit Café Kladdkakan tillsammans med sina bröder i tio år
snart och han vill att alla som kommer hit ska komma ner i varv.
– Efter att ha pratat med oss i en minut, lovar vi dig att du kommer att känna dig lugn igen.
På Café Kladdkakan är allt som serveras hembakat. Från cheesecakes i olika smaker, till smoothies, färskpressade juicer, småkakor
och brödet i de grillade mackorna. Café Kladdkakans alla stammis
ar kommer hit för att njuta av den sköna stämningen och de goda
bakverken. Fast kanske mest av allt det varma bemötande, som blivit
Café Kladdkakans signum genom åren.
Testa själv på Stora Nygatan 32, 111 27 Stockholm
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BEKVÄMT BOENDE PÅ SKIDSEMESTERN
Det kan vara skönt att unna sig det där lilla extra även på skidsemestern och söker du just det där
bekväma boendet, där du vet att du kommer att kunna kolla jobbmailen, parkera bilen utanför dörren och
tända en skön brasa i kaminen på kvällarna är AGO Mitt i Åres utbud av Top Homes något för dig.

Sedan tolv år driver AGO Mitt i Åre en verksamhet med fastighetsskötsel,
städ och uthyrning av privatägda hus och lägenheter, tidigare endast i
Åre men numera även i ÅreBjörnen och Sadeln, två områden alldeles
intill Åre by. Snart sjösätter de även en satsning i Vemdalen.
Alla som arbetar för Mitt i Åre bor i byn och kan tipsa om bra restauranger, shopping och smutronställen i skidbacken. Kategorin Top
Homes är hus och lägenheter som håller en högre boendestandard än

Kanske ditt
livs största
investering.

genomsnittet och där servicenivån också är särskilt hög. Slutstädning
ingår alltid i priset oavsett vilken typ av boende du bokar.
– Hit kommer gästerna till en bäddad säng och ett boende med allt
som behövs för en bra semester. Många boenden har ski in ski out och
nära till allt man behöver för en toppensemester. Vill man ha bredare
guldkant bokar man till badrockar och daglig städning. Vi löser det
mesta, intygar Helen Stucki.
Under vecka 6-7 hålls dessutom VM i Åre och känslan av att få sitta
hemma i tv-soffan och titta på vinter VM för att en vecka senare själv
åka i samma backar som världsmästarna, den är oslagbar.
Läs mer på mittiare.se

FULLT UTRUSTAD SKIDANLÄGGNING
bara två timmar från Stockholm
Endast två timmar norr om Stockholm ligger Kungsbergets skidanläggning, en fullt utrustad anläggning där skidsemestern är både nära och
helt bekymmersfri.
På Kungsberget finns över 1900 bäddar, i moderna, ofta nybyggda,
boenden på skidavstånd från backen. Här ligger snön tjock hela vintern
och väl framme är allt ordnat så att upplevelsen ska bli så smidig som
möjligt. Skidorna kan köras direkt till boendet och nycklarna hämtas
upp vid en särskild upphämtningsplats, allt för att slippa
passa tider och stå i kö.
– Fortfarande är det många som inte vet att vi erbjuder boenden, trots att vi faktiskt gjort det i många år nu.
Hos oss kommer du till snön över en helg, men är ändå
bara ett par timmars bilväg från Stockholm och nära både

Gävle och Sandviken, säger Branäsg ruppens marknads- och försäljningschef Mikael Elford. Anläggningen har öppet till klockan sju varje
kväll och här finns fyra restauranger och after-ski på lördagarna. Dessutom erbjuds flera roliga aktiviteter för barn, skicrossbana och skidskola
bland annat. Just nu renoveras anläggningens grillplatser för att det
ofta efterlängtade inslaget i skidåkningen ska förhöjas ytterligare!
Läs mer på kungsberget.se
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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.

Läs mer på breoliv.se
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Condé Nast gillar

Hotel Diplomat

Hotel Diplomat Stockholm har utsetts av prestigefyllda Condé Nast Traveler till Sveriges
bästa hotell och ett av Nordeuropas fem bästa i kategorin ”Best Hotels in Northern Europe:
Readers’ Choice Awards 2018”. Magasinet räknas som världens bästa resemagasin.
– Vi är verkligen stolta och glada över att Condé
Nast Travelers läsare röstat fram oss som
Sveriges bästa hotell. Det är ett tydligt kvitto
på att vi har uppfattat vad dagens resenärer
efterfrågar och även levererar det på bästa
möjliga sätt. Det visar att arbetet som vår VD
Lina Gabrielson och hennes team gör uppskattas av våra gäster, säger Anna Cappelen,
ordförande på Hotel Diplomat.
Hotel Diplomat, ett familjeägt 5-stjärnigt hotell, har
under hela sin tid varit en traditionsbärare
men också legat i framkant bland svenska
hotell när det gäller att förnya sig. Med den
klassiska art nouveau-stilen står hotellet för
något tidlöst, samtidigt som modern skandinavisk design och konst sätter sin prägel på
den vackra byggnaden, något som tilltalar
internationella och svenska gäster.
Närmare en halv miljon Condé Nast Traveler-läsare
har röstat fram sina bästa reseupplevelser –
en snapshot av var och hur man vill resa idag.

The Condé Nast Traveler Readers Choice Award
är det mest prestigefyllda erkännandet inom
reseindustrin och räknas som ”det bästa av det
bästa inom resandet”.
Läsarna har uppskattat rummen, som oavsett nivå
är neutralt och luftigt inredda, varav de främre har utsikt över Stockholms vackra hamn.
Sängarnas lakan kommer från hotellets egen
kollektion. Hotellet är beläget endast minuter
från centrum och en rad vackra turistattraktioner. Att hotellet dessutom varit familjeägt i
fyra generationer, med ett genomgående fokus
på sina gäster, konsten i dess omgivning och
miljön gör inte saken sämre.
I Hotel Diplomat-koncernen ingår restaurang, bar
och Butiken på Strandvägen i Stockholm.
Under sommaren 2019 öppnas nya boutique
hotellet Villa Dagmar, som lovas bli en
lyxig och internationell hotellupplevelse på
Nybrogatan och Östermalmstorg i hjärtat av
Stockholm.
diplomathotel.com
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If there had
to nicht
be onlydiese?
one
Welche,
wenn

Toric Hémisphères Rétrograde
Manufactured entirely
in Switzerland
parmigiani.com

FREDMANS UR
Strandvägen 15
114 56 Stockholm
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NYA MONDÄNA SVITER
på Radisson Collection Strand Hotel Stockholm

– The world’s most admired
champagne brand in 2018
(by Drinks International)

På Blasieholmen i hjärtat av Stockholm finner vi den mytomspunna hotellbyggnaden som under de senaste två åren genomgått en omfattande
renovering för dryga 150 miljoner kronor. Startskottet på en ny era för
ett av Stockholms mest ikoniska designhotell toppas av med förfiningen av hotellets nya eleganta sviter.
Förvandlingen, som genomförts av den internationellt hyllade
arkitektstudion Wingårdhs, går i skandinavisk stil och kommer till liv
genom eleganta jordtoner och naturmaterial. Med ambitiösa visioner

Louis Roederer Brut Premier tog hem
världsmästartiteln i kategorin ”Bästa
non-vintage Champagne” när tävlingen
World Championship Champagne and
Sparkling avgjordes i september 2017.
har hotellets 170 rum och sviter, mötesrum, lobby, restaurang och
barer blivit uppdaterade med skarpsynt design och autentiska, lokala
detaljer. Resultatet är en hyllning till det moderna livet och upp
manar hotellets gäster att njuta av atmosfäriska utrymmen som firar
Stockholms sociala scen.

FYND
Allt om Vin nr 2 2018

94 p

READY, SET, RUN FOR PRIDE!

(Magnum)
livetsgoda.se

vinunic.se

Julklappstips! Ge bort en startplats till sommarens
färgstarkaste löparfest Run For Pride 2019.

Mer information om loppet
och biljetter finns att
köpa på www.runforpride.se

#RunForPrideSweden
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Nr 7602 Louis Roederer Brut Premier, 750 ml 439 kr. 375 ml 229 kr. Nr 77498 Magnum 1 500 ml 895 kr. Alkoholhalt 12%.

Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem
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GRAND PUBL IC

R O YA L CAP I TAL

T RAN SCEN DIN G T IME

––
Swedish luxury is not measured in abundance or material wealth, it is rather about freedom,
sensuality and experiences in nature. True to its native heritage, Royal Capital celebrates this
minimalistic luxury also in its upgrades. The new Royal Capital comes with the complication
date and in two different executions of 18k gold. And being as rare as nature itself, it is
available in a limited edition of only 30 pieces of each execution.
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