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Festliga möten.
Vi lever efter principen att god mat och hög service bidrar till
bättre möten, och varför inte också addera med stil och finess?
I den vackra festvåningen med sina sidentapeter, kristallkronor
och fantastiska stuckaturer finns plats för 175 gäster sittandes
vid runda bord. Lokalen är flexibel och kan delas upp för mindre
sällskap i de angränsande salongerna.
Festvåningen utnyttjas också flitigt för frukost och lunchmöten.
Här finns avancerad teknik för ljud och ljus med exempelvis

trådlösa mikrofoner och projektor med stor filmduk. Allt anpassat
för att ge dig ett riktigt professionellt möte.
Mat och dryck kommer från välkända restaurang Grodan som finns
i samma hus. Här blir du inspirerad av nya idéer och smaker men
även av det riktigt traditionella och som alltid tillrett av högklassiga
råvaror från utvalda leverantörer.
Så kom och upplev ditt nästa möte i en praktfull, historisk och
festlig miljö. Och väldigt centralt.

GREV TUREGATAN 16, STOCKHOLM
08–791 30 00

www.konferensvarlden.se

Titta in på vår hemsida: www.ivakonferens.se
eller kontakta oss på: konferens@iva.se
Vi är stolta medlemmar i Svenska Möten.

Stora visioner på

Nova Park
och Steningevik
Konferens i stad, på landet eller sjönära?

Läs om: Brook Hotels, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Eric Ericsonhallen, Golfbaren, Gyllene Uttern,

Hooks Herrgård, Hotel Svea, Hotel Waterfront Göteborg, Hotel Rusthållargården, Körunda Golf & Konferenshotell, Nova Park, Pensionat Styrsö Skäret, Ruders Egendom, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Silverskär, Steningevik och Wisby Strand.
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Mitt i City

Minimöte, megaevent
och allt där emellan

Konferera
i naturskön
och ostörd
miljö.
I det stillsamma Nötesjö finns
en av Sveriges bästa konferensmiljöer med allt du behöver för
en lyckad konferens eller kickoff.
Ljusa, fina lokaler med plats för
upp till 100 personer. En restaurang med det bästa från varje
årstid. Nyrenoverade, tysta rum
med sköna sängar. Natursköna
omgivningar som bjuder på
massor av aktiviteter för den
som vill. Och så naturligtvis en
personlig och familjär service

Välkommen till Norra Latin och Folkets Hus
Vi hjälper dig med alla dina betydelsefulla arrangemang oavsett storlek.
Stockholm City Conference Centre är en komplett mötes- och
eventanläggning mitt i city.

som skapar en alldeles speciell

TEL: 040-48 38 00

stämning och får dig att trivas.

E-POST: info@notesjo.se

www.notesjo.se
Hör av dig till oss,
så berättar vi mer.

Nötesjö ligger bra till, en halvtimme
från Lund, Malmö och Ystad.
Fem minuter från Malmö Airport och
en knapp timme från Köpenhamn.

stoccc.se l 08-506 166 00
hote l l • kon f e r e n s • r e stau r ang • w w w . n ot e s j o . s e

TRE CENTRALA
MÖTESANLÄGGNINGAR
• Ny mötesvåning vid Stockholms
Centralstation
• Eleganta salonger med utsikt över
Nybrovikens vatten
• Stor konferenskapacitet och terrasser
för årets vår- eller sommarfest

Möten i en charmig och
lugn miljö nära Stockholm
Låt din konferensgrupp trivas och inspireras till goda samtal och idéer.
Kom till ett anrikt 150 år gammalt Stadshotell i idyllen Trosa.
Trosa Stadshotell & Spa erbjuder en ombonad och personlig miljö med
glädje och serviceanda hos personalen. Vi vill hjälpa dig till ett lyckat
möte. Stadshotellet har ett kök som gör bättre val för att genom hållbart
producerade råvaror, helst lokala kunna servera bra måltid som är utan
tillsatser. Vi erbjuder bra konferenslokaler, mysiga hotellrum, ett härligt
spa, personlig omtanke och service, aktiviteter efter önskemål i prisvärda
konferenspaket eller ett skräddarsytt arrangemang.
Varmt välkommen att boka!
Uppge ”konferensvärlden” vid bokning
under våren 2017 så får du 10% i rabatt.

För härliga upplevelser!
www.trosastadshotell.se info@trosastadshotell.se 0156-170 70
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Den framgångsrika hotellgruppen ESS Group lägger stort
fokus på sin personalpolitik och mycket tack vare det har
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Sociala medier
Stor intervju med Frida Boisen, en förgrundsgestalt när det
gäller sociala medier och nyligen utsågs hon till Sveriges
bästa digitala ledare. Frida tipsar om hur man uppnår digital
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Ersta konferens & hotell
en del av Ersta diakoni

Konferens

med stans bästa utsikt!

Ersta konferens & hotell

erbjuder skräddarsydda lösningar för
små och stora sällskap centralt på
Södermalm.

Konferens • Hotell • Resturang
erstadiakoni.se/konferens • 08 - 714 63 41

Ledare nr 1-2017
Personal som skapar upplevelsen

TIDNINGEN FÖR DIG

Posttidning B

bland annat om värdskap och om vikten av
bra personal som den oerhört viktiga resurs den faktiskt är ute på våra
konferensanläggningar och hotell. Det är i mångt och mycket personalen som bygger hela upplevelsen för kunden under deras konferens. Som
bokningsbolag möter vi många fantastiska medarbetare ute på hotell och
konferensanläggningar runt om i landet då vi kontinuerligt besöker våra
kunders mötesplatser, för att hålla vår kunskap igång hela
tiden.
Under
Festliga
möten.
2016 besökte vi som bokningsbolag fler än 200 anläggningar, ibland själva,
ibland med kunden. Det jag kan konstatera är att det är personalen som
ger känslan i magen!

I det här numret skrIver vI

Vi lever efter principen att god mat och hög service bidrar till
bättre möten, och varför inte också addera med stil och finess?
I den vackra festvåningen med sina sidentapeter, kristallkronor
och fantastiska stuckaturer finns plats för 175 gäster sittandes
vid runda bord. Lokalen är flexibel och kan delas upp för mindre
sällskap i de angränsande salongerna.
Festvåningen utnyttjas också flitigt för frukost och lunchmöten.
Här finns avancerad teknik för ljud och ljus med exempelvis

för en spännande kedja med personal som skapar äkta gästupplevelser som sätter spår. Vi ville höra hur de arbetar för att
fånga den bästa personalen och hur man håller motivationen uppe. Vilken
värdegrund har de och vad är hemligheten bakom personal som älskar att
ge service?

vI sökte upp företrädare

en annan bransch för att hitta idéer till kreativa
möteslokaler som efterfrågas mer och mer. Vi gjorde därför ett besök hos
en av våra kunder, Vasakronan. De har skapat en spännande och kreativ
kontorsmiljö, med öppna mötesytor istället för stängda rum och deras
”lokaler” syftar till att skapa motivation, engagemang och inspiration.
Genom att aktivt ändra den fysiska arbetsmiljön påverkas människor och
sambandet mellan fysisk miljö och psykosociala faktorer är stor. Den fysiska miljön ger oss en upplevelse vilket skapar känslor som i sin tur leder
till förändring i beteende. Detta tankesätt skulle vår bransch behöva ta till
sig i högre grad genom att skapa annorlunda lokaler som ger upplevelser
som bidrar till bättre möten och konferenser.
vI har även sneglat lIte på

har vi även intervjuat Frida Boisen som nyligen blev
framröstad till Årets Digitala Ledare, är rankad som en av Sveriges topp tre
digitala superprofiler och utsågs av Resumé till en av Sveriges 150 Superkommunikatörer 2016.
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Mötesnytt
Foto: Madeleine landle

Foto: Måns Jensen

Johan Backeus
Årets kock 2017
Den 2 februari avgjorDes tävlingen om
den åtråvärda titeln Årets kock på den
stora scenen i Malmö Arena. Efter drygt
fem timmars matlagning stod Johan Backeus som vinnare av Årets kock 2017. Johan
Backeus är verksam på Aveqia i Stockholm
och har tidigare arbetat på bland annat
Gondolen och Lux i Stockholm. Tre gånger
tidigare har han varit i final i tävlingen
Årets kock och två gånger har han tilldelats silvermedalj.

Juryns motivering löd:
”Vinnaren har lyckats exceptionellt bra att
skapa väl utvecklade rätter med balanserade smaker, god finnish och prov på
tekniskt kunnande. Rätterna ger en god
eftersmak som dröjer sig kvar länge i
munnen.”
Årets Kock är Svenskt Mästerskap i professionell matlagning och därmed Sveriges
mest prestigefyllda gastronomitävling.
Vinnaren blir svensk mästare, erövrar titeln
Årets Kock, får Gastronomiska Akademiens
Mejerimedalj och en inspirerande studieresa. l

Stjärnteam till The Steam Hotel
The sTeam hoTel i väsTerås öppnar i augusti och har nu rekryterat
ett otroligt team med meriter och erfarenheter av allra högsta klass.
Henric Jacobsson som tar rollen som F&B manager har lång erfarenhet från flera stjärnkrogar i Europa och kommer senast från Hotel
Pigalle i Göteborg, där han under mindre än ett års tid tog restaurangen till plats ett i Göteborg. Som hotellchef har Carina Eriksson,
med sin långa och imponerande erfarenhet av hotell- och destinationsutveckling, rekryterats. Och inte nog med det, som köksmästare
får hotellet Niclas Wahlström som bland annat har ansvarat för två
nobelmiddagar och är receptmakare till årets kokbok 2016.
- Jag ser The Steam Hotel som en fantastisk plats där vi skapar en
dynamisk upplevelse av mat, dryck, boende, spa, aktivitet och glädje i
symbios med det gamla ångkraftverket, säger Niclas Wahlström. l
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Fakta The Steam Hotel
• 18 våningar
• Mer än 100 heltids
anställda
• 230 rum
• 2 restauranger
• 2 barer
• 1 spa
• Utomhuspool på
7:e våningen
• Takterasser
• Möteslokaler för
upp till 650 personer

nytt & aktuellt
om branschens aktörer

Renovering lyfter Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg
nu sTorsaTsar raDisson blu scanDinavia hoTel på att bli det ledande hotellet i centrala Göteborg.
En omfattande renovering av de 351 rummen, varav 38 sviter, har inletts och därefter står lobby, restaurang och bar på tur. Hotellets stora konferensavdelning fick ett rejält ansiktslyft redan i somras.
Hotellverksamhet rullar på som vanligt då renoveringsarbetet, bokstavligt talat, sker bakom stängda
dörrar. Ombyggnationen sker etappvis och i januari 2018 väntas alla rum ha genomgått sin förvandling.
- Arkitekturen i Scandinavia är pompös med gedigna material som marmor, koppar och masurbjörk.
En fantastisk skatt. Vi vill bygga vidare på temat med epoker och att tre rumskoncept skall andas varsin
tydlig tidsperiod, säger Nina Lindholm, vd för We are Visuals som fick uppdraget att ta fram rumskoncepten. l

Johanna Mattsson ny vd för Pop House
PoP house, som Driver ABBA The Museum och Pop House Hotel
på Djurgården i Stockholm, har fått ny vd då Pelle Lindberg lämnat över rollen till Johanna Mattsson. Hon tillträdde som vd den 1
februari och kommer närmast från IHM Business School. Johanna
Mattsson har även bred internationell erfarenhet, främst inom
destinationsbranschen.
– Vi är väldigt positiva, att kunna ha attraherat Johanna Mattsson som med sin internationella erfarenhet, sin energi och sin
entusiasm kommer att ta Pop House vidare enligt den vision som
ägarna har. Pelle har genomfört det uppdrag vi satte upp initialt,
och skapat de fantastiska förutsättningar som vi ville ha för att
bygga vidare på. Vi vill med vår satsning ge Stockholm, Djurgården och POP HOUSE ännu fler gäster som njuter av musik, mat,
dryck och upplevelser, säger Björn Ulvaeus. l
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Mötesnytt

Anita Falkenek
blir ny vd för KRAV

Många populära artister
på Gröna Lund i sommar

aniTa falKeneK TillTräDer som ny
vd på KRAV den 20:e mars 2017. Aldrig
förr har ekologiskt och KRAV-märkt
mat haft en så stor del av dagligvaruhandeln, offentlig sektor och Systembolaget som nu, en marknadsandel
på drygt 7 procent. Däremot ökar inte
produktionen av ekologiskt i Sverige i
samma takt som efterfrågan.
– Vi behöver fler lantbrukare som
producerar ekologiskt och KRAVmärkt! Det är en av marknadens
största utmaningar just nu - att se
till att fylla butikshyllor, skolmåltider
och restaurangmenyer med den mat
som konsumenterna efterfrågar, säger
Anita Falkenek.
Anita Falkenek är utbildad biolog
och ekotoxikolog och har jobbat med
miljö- och hållbarhetsfrågor i hela
sitt yrkesverksamma liv. Hon har
tidigare arbetat många år inom ICA,
bland annat som miljöchef. Hon har
även arbetat på WWF med ansvar för
dess globala samarbete med IKEA. Sedan fem år tillbaka är Anita Falkenek
hållbarhetschef på Åhléns. l

sysTrarna johanna och Klara Söderberg
i First Aid Kit är utan tvekan en av Sveriges
mest talangfyllda och framgångsrika duos.
Deras senaste album ”Stay Gold” sålde
guld i England, platina i Sverige samt
nådde förstaplatsen på Sverigetopplistan.
Under 2017 släpps ett nytt album och i
sommar kommer de till Stockholm, där
den enda konserten blir på Gröna Lund
den 19 juni.
En annan populär svensk artist är Veronica Maggio som återvänder till Gröna
Lunds Stora Scen för att den 2 juni göra
sommarens enda konsert i Stockholm. Sist
hon spelade på Stora Scen var 2015 och
då var entrékassorna tvungna att stänga
på grund av det stora publiktrycket. Hon
ligger bakom hits som ”Snälla bli min”, ”Vi
mot världen”, ”Jag kommer” och ”Satan i
gatan” och är en av landets mest prisbelönta artister med sina fem Grammis, två
P3 Guld, tre Rockbjörnar och tre Gaffapriser.
Andra artister som kommer att uppträda
på Gröna Lund i sommar är Magnus Uggla,
Linnéa Henriksson, The 1975 och många
fler. l

Lejondals slott storsatsar på unika bröllop
och storslagna fester
inTresseT för uniKa brölloP och
fester i storslagen miljö har ökat
stadigt de senaste åren, och i år har
Lejondals Slott valt att göra en storsatsning för just dessa gäster.
Slottet har utökat antalet dubbelrum
med mer än det dubbla, och erbjuder nu 75 dubbelrum och en helt ny
rumskategori – Dubbelrum Small. För
att varje gäst ska känna sig särskilt
omhändertagen har Lejondals Slott
även valt att stärka sitt serviceteam
med en egen bröllops- och eventkoordinator: Wictor Lidholm. Wictor
kommer närmast från Hilton Hotel &
Resorts i London, där han ansvarade
för bröllop, fester och olika företagsevent.
Lejondals Slott erbjuder även tjugo
konferenslokaler i varierande storlek
varav den största tar 110 personer i
biosittning. l

Fri tillgång till digitala
tidningar och magasin som gäst på Scandic
nu får alla gäsTer på Scandic kostnadsfri och obegränsad tillgång till över 5 000 nationella och internationella tidningar och magasin i sin mobila enhet via appen PressReader. Initiativet är ett steg i att stärka
den digitala gästupplevelsen och följer även Scandics långsiktiga arbete med att minska påverkan på
miljön.
- Vi ser idag en stor förändring i hur våra gäster konsumerar media. För att möta deras beteende och
förväntningar hoppas vi att tjänsten ska bidra ytterligare till en smidig och modern kundupplevelse dessutom på ett miljövänligt sätt, säger Thomas Engelhart, kommersiell direktör för Scandic Hotels Group.
Scandic bjuder på läsningen och gästerna kan ladda ner och lagra så många tidningar och magasin som
de önskar för att ta med hem eller läsa på den fortsatta resan. l
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nytt & aktuellt
om branschens aktörer

FOTO: RiCKARd L. ERiKSSON

Från vänster: Charlotta Olsson, Helena Törnquist, Therese Andersson, Cecilia Wingård, Anna Blomqvist.

Winn Hotel Group
rekryterar fem
kvinnor till
toppositioner

Noors Slott i Knivsta vinnare i kategorin Årets konferenshotell.

Vinnare i Scandinavian Service and Quality Award
i början av åreT tillkännagavs vinnarna i Scandinavian Service and Quality Award
på Waterfront i Stockholm i kategorierna affärshotell, konferenshotell och dagkonferensanläggning. Tidningen Affärsresenären hade nominerat 30 anläggningar i Sverige
som SSQ Award låtit utvärdera under 2016, genom mystery shopping och analys av
gästomdömen på de största ratingsiterna online. l

vinnarna i respektive kategori
Kategori

Vinnare

2:a

3:a

Affärshotell

Clarion Hotel Arlanda

Grand i Lund

Elite Hotel Savoy

Konferenshotell

Noors Slott

Steningevik

Hotel Villa Anna

Dagkonferensanläggning

Regissörsvillan

Artipelag

Wisby Strand

DeT Kvinnliga ledarskapet fortsätter att växa inom Winn Hotel
Group. Efter rekrytering till fem
toppositioner under januari föll
valet på - fem kvinnor.
- I den debatt som pågår kring
jämställdhet inom näringslivet
ligger vi redan långt framme. Jag
menar att för oss som hotellgrupp
och mig som koncernchef är det en
självklarhet att bidra till jämställdhet, säger Anders Junger, koncernchef för Winn Hotel Group.
På Winn Hotel Groups hotell har
det anställts tre nya direktörer i
januari. Kvinnorna som ska leda
hotellen till fortsatt framgång
är Charlotta Olsson (Park Inn by
Radisson Solna), Cecilia Wingård
(Såstaholm Hotell & Konferens
Täby) samt Anna Blomqvist (Park
Inn by Radisson Lund). Cecilia Wingård blir även affärsområdeschef
för Winn Hotel Groups möteshotell.
Två nya roller har även tillsats på
Winn Hotel Groups huvudkontor.
Helena Törnquist, idag ekonomidirektör och medlem i koncernledningen samt styrelseledamot för
hotellen har fått ytterligare ansvar
som vice vd för Winn Hotel Group.
Vidare har man anställt en PR och
kommunikationschef för bolaget,
Therese Andersson. l
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Mötesnytt
Erbjudanden med

det lilla extra
Här presenteras ett litet urval av alla fina erbjudanden som visas på Konferensguiden.se, vår sök- och bokningssajt för konferenser, kickoffer och event. Inför våren erbjuds flera konferenspaket med aktivitet – för att
skapa en avslappnad stämning och ytterligare teamkänsla under konferensen.

Kickoff med visning i bryggeriet
och ölprovning
en Konferens hos leufsTabruKs WärDshus är en upplevelse i sig. Konferenslokalerna
är inhysta i den rofyllda Bruksladugården med anor från 1700-talet. Nu har du möjlighet
att avsluta konferensen med en visning av bryggeriet och ölprovning med öl från Leufstabruk bryggeri.

i paketet ingår:
Helpension inklusive konferenslokal lunch-lunch: för- och eftermiddagskaffe, två luncher,
tvårätters middag, del i dubbelrum och frukost. Visning av bryggeriet och ölprovning.
Pris: 1 500 kr/person.
Erbjudandet gäller till den 30 juni.

Konferens på Kullaberg
omgivningarna meD bergeT och havet skapar fantastiska möjligheter till en lugn och harmonisk mötesmiljö. För den aktiva konferensen inbjuder Kullaberg med sina svarta klippor till en kreativ och äventyrlig upplevelse. Nu erbjuder Hotel Rusthållargården i
den lilla fiskebyn Arild på Kullaberg kampanjpris på sitt mötespaket.

i paketet ingår:

• Förmiddagsfika med kaffe/thé samt ett urval av sött och nyttigt på buffé

• Lunch inkl. sallader, soppa, varmrätt och hembakat bröd, serveras på buffé
• Eftermiddagsfika med kaffe/thé och sött på buffé
• Tillgång till relax och bad

• Kvällens trerätters middag
• Övernattning i enkelrum

• KRAV-certifierad frukostbuffé
Pris: 1 695 kr/person exkl. moms. (Konferenslokal tillkommer.)
Erbjudandet gäller till den 31 mars.

Läs mer på sid 32-33.

Möte på himmelsk nivå
rofyllDa KonferensloKaler på 179 meters höjd i
Malmö. Nu erbjuder Sky High Meetings – Turning Torso
specialpris på sitt populära halvdagsmöte & middagspaket.

i paketet ingår:
Businesslunch, fika, kvällsbuffé, möteslokal och såklart
personlig service.
Pris: Nu 995 kr/person (ord.pris 1 370 kr/person)
Gäller vid bokning av minst 20 personer måndagfredag. Erbjudandet gäller till den 31 mars.
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nytt & aktuellt
om branschens aktörer
Konferens på Körunda yogapass eller
konferenslokal ingår

Konferens På Körunda Golf & Konferenshotell mitt i naturen med aktiviteter som ger
energi! Peppa, informera och finslipa inför kommande projekt. Runda av dagen med en
stund yoga, koppla av i relaxen eller boka Körundas härliga bastuflotte vid sjön.

i paketet ingår:

• Ankomstfika med smörgås
• Lunchbuffé (soppa, fisk,
kött) med dryck,
salladsbord och kaffe

• Eftermiddagsfika med
hembakat, färsk frukt och
smoothie
• 3-rätters middag
• Entré till relax

• Boende i dubbelrum/
enkelrum
• Frukostbuffé

• Yogapass (gäller från 10
personer) eller konferenslokal

Läs mer på sid 38-39.

Pris: Från 1 795 kr/person.
Erbjudandet gäller till den
31 mars.

Naturnära möten på VANN
vann sPa hoTell och Konferens erbjuder en unik mötesoch rekreationsform utomhus som bygger på mötet i den
samlande ringen, men i en ny tappning. Tillbakalutad, lätt
gungande en liten bit över marken, med ett annat perspektiv på både omgivning och kollegor är det lätt att skapa en
kreativ atmosfär. Ett Skogsfloating-möte sätter fler sinnen i
arbete vilket ökar kreativiteten och ger starkare minnen.

Slottskonferens
med lerduveskytte

• Frukostbuffé

ThorsKogs sloTT erbjuDer till och med den sista mars
konferens bland tinnar och torn inklusive lerduveskytte i
skogsgläntan samt bad i vedeldade kar. Värde 650 kr per
person. Under april månad ingår bad i vedkar, värde 325 kr
per person.

• Lunchbuffé med nybakt bröd, salladsbord och varmrätt,
bordsvatten/lättöl samt kaffe

Pris: Helpension i dubbelrum från 1 595 kr/person exkl.
moms. Gäller endast nybokningar för minst 10 personer
och i mån av plats.

i paketet ingår:

• Helpension ett dygn med logi i dubbelrum
• För- och eftermiddagskaffe med hembakade delikatesser

• Tvårätters supé

• Entre till spa + tillgång till gruppträning
Pris: Från 1 920 sek ex moms per person (konferenslokal
tillkommer).
Gäller endast nybokningar till och med 1 april.
12 personer per tillfälle.

Efter vinter kommer vår –
Fira påsk på slottet
Thorskogs slott erbjuder även flera fina paket under påskhelgen. Kika in på Konferensguiden.se för att se dessa!

Läs mer och boka på www.konferensguiden.se/erbjudanden
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Erbjuda
nden
med det

Mötesnytt

lilla extr
a

Kickoff med 1700-tals
maskeradbal

i paketet ingår:

Passa på att krydda konferensen
med en 1700-tals maskeradbal på
Sundbyholms slott - garanterat
ett minne för livet! Hierarkier suddas ut när alla deltagare får vara
lika fina för en kväll, i pocher och
polonaiser, culottes och just-aucorps med mera. Sundbyholms
slott erbjuder 225 egna vackra
dräkter, helt nyuppsydda i storlek
XS-XXXL.

• Röda mattan och kanonsalut*

• Hyra av stil och tidsenliga 1700-tals dräkter
(hög kvalitet)
• Egen festlokal med vacker baldukning

• Trerätters middag (bokaren väljer förrätt,
varmrätt och dessert från konferensmenyn)
• Sånghäften
• Kaffe

Pris: 1 065 kr/person.
* För kanonsaluten, om sådan önskas, tillkommer
2000 kr för alla grupper under 20 personer.

Konferens med
ledarledd gymnastik
På Kämpasten vid Mälarens
strand möts ni av en miljö som
speciellt är utformad för effektiva och kreativa möten. Under
perioden februari-april bokar ni
konferens med övernattning och
möjlighet att delta i ledarledd
gymnastik till ett mycket förmånligt pris!

i paketet ingår:

• Ankomstkaffe med
hembakat bröd och
charkuterier
• Lunchbuffé med salladsbord, soppa och två
varmrätter, måltidsdryck
och kaffe
• Eftermiddagskaffe med
hembakat bröd och
något gott för själen

• 3-rätters buffémiddag,
smör/bröd, måltidsdryck
och kaffe
• Logi i enkelrum

• Stor frukostbuffé

• Möjlighet att delta i
ledarledd gymnastik
Pris:: 2 150kr/person ex
moms.
Gäller endast nybokningar
till och med den 30 april.

Snabb och enkel söktjänst för att
hitta rätt lokal för ditt bröllop, event och fest.

En
lyckad
fest
börjar
här!
www.festplatsen.se • bokning@festplatsen.se • 08 540 233 90
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En lyckad fest börjar!

Inspiration

Flyg a
näfrerens

Nova Park och
Steningevik i framkant
kon

Mitt i den expansiva Arlandaregionen erbjuder Nova Park och Steningevik
två helt olika konferensupplevelser. Gemensamt för båda är stora visioner
och ett ständigt arbete för att förbättra kvalitén och servicen.
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N

ova Park ligger precis
intill E4:an, endast tolv
minuter norr om Arlanda och en dryg halvtimme från Stockholm.
Ett läge som enligt hotellets marknadschef
Magnus Ericsson bara blir bättre och bättre.
– Samtidigt som Arlandaregionen är inne
i en otroligt expansiv och spännande period
just nu, vill företag ha kort restid till anläggningen när de ska ordna sina möten. Då är
vårt läge helt idealt, säger han.
Hotellet, som är byggt på 1990-talet och
med alla faciliteter under ett och samma
tak, svarar verkligen upp mot alla tänkbara
krav en mötesdeltagare kan ha. Men man
nöjer sig inte med det.
– Vi reflekterar ständigt över vad framtidens gäster kan tänkas vilja ha ut av sin konferensupplevelse och vart konferensbranschen är på väg, berättar Magnus Ericsson.
Vi försöker hela tiden att ligga i framkant
och det har visat sig vara ett framgångsrikt
koncept.

Bullerbykänsla på Steningevik

Om Nova Park är modernt och
effektivt, erbjuder den mindre
systeranläggningen Steningevik, vackert belägen vid en vik i
Mälaren, en ombonad känsla av
Bullerbyn.
– Trots att vi här på Steningevik faktiskt bara befinner oss
åtta minuter bort från Arlanda,

Nova Park:
Nova Park ligger i Knivsta strax norr om Arlanda.
På hotellet finns 117 hotellrum med 230 bäddar
och totalt 16 konferenslokaler med plats för
alltifrån sex till 300 personer.
Det går även att förlägga en del av konferensen i hotellets fina Spa – Water Lounge, som
fungerar som en flexibel möteslokal, där man – i
samband med sitt möte – även kan njuta av en
vacker sjöformad pool, hamambastu, inom- och
utomhusjacuzzi samt en alldeles unik isbar.

nova park: www.novapark.se
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råder en stillhet och ett lugn som vi ser är
mycket inspirerande för våra gäster. Och
eftersom vi är en något mindre anläggning blir mottagandet lite mer personligt
här i varje del i besöket, från välplanerade
konferensrum till genomarbetade måltider
i världsklass, hembakade godsaker och en
skön säng att sova i, förklarar han.
expansiva planer
Likt tidigare år ökade de två anläggningar-

Steningevik:
Steningevik ligger precis intill Mälaren, men
samtidigt endast åtta minuter från Arlanda flygplats. Här finns 61 hotellrum och 18 möteslokaler
med plats för upp till 100 personer.
På Steningevik finns också det så kallade Säteriet, som är en fristående byggnad för den mindre gruppen som söker en avskild mötesplats.
På Säteriet har man hela det vackra huset för sig
själv, med egen matsal, egen stjärnkock och en
stor trädgård med uteplatser och privat brygga.

nas omsättning även 2016 och ägarna har
långt gångna planer på hur man ska fortsätta att utveckla och expandera verksamheterna på Steningevik och Nova Park.
– Vi har lång erfarenhet av branschen och
är experter på möten, men naturligtvis tittar
vi på vår omvärld och tar del av influenser
från andra anläggningar runtom i världen.
När vi planerar för framtiden vill vi att Nova
Park och Steningevik ska sticka ut och bli
något som inte funnits tidigare, något som
ger våra gäster en ”wow-effekt” när de kommer hit, förklarar Magnus Ericsson. l

Steningevik: www.steningevik.se
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Spännande
miljöer hos

Vasakronan
Sättet vi arbetar på har förändrats i grunden under de senaste
decennierna. Tack vare den digitala utvecklingen är vi inte längre
knutna till det fysiska kontoret på samma sätt som tidigare, utan är
fria att arbeta var vi vill. Att detta paradoxalt nog gör att kontoret blir
viktigare än någonsin är utgångspunkten för fastighetsbolaget
Vasakronans nytänkande kring arbetsmiljö och kontorslokaler.

I
”Tanken med att
utforma våra lokaler
så här är att vår
utgångspunkt är att
människor måste
trivas och vilja
komma till jobbet.”

ett så kallat aktivitetsbaserat kontor är det du själv som väljer vilken arbetsplats som passar bäst
för stunden. Det kan vara soffan,
skrivbordet eller tysta rummet.
Ett aktivitetsbaserat kontor är ofta uppbyggt i olika zoner med uppgift att stödja
olika typer av arbete. Zonerna skapas genom möblering och förhållningssätt och
kan kallas vad som helst: tysta zonen, mysiga zonen, saccozonen, möteszonen eller något helt annat. Fasta arbetsplatser saknas och var och en väljer istället den miljö
och den arbetsplats som passar bäst just för
tillfället.

tionen, som mer för tankarna till en italiensk espressobar och som – med sitt goda
kaffe – även fungerar som kontorets samlingspunkt. Och ytterligare längre in skymtar såväl ett färgglatt cirkustält som en byggnadsställning, som båda används som mötesplatser för personalen.
– Tanken med att utforma våra lokaler så
här är att vår utgångspunkt är att människor måste trivas och vilja komma till jobbet, berättar Britt Lindqvist, utvecklingschef på Vasakronan. Ingen har en fast plats
och kontoret är inte byggt för att klämma
in så många som möjligt, utan för att skapa
trivsel.

Reception som en hotellobby
På Vasakronans huvudkontor, Klara Zenit,

Olika zoner
Zonerna i ett aktivitetsbaserat kontor kan

i Stockholms innerstad har man förverkligat dessa idéer ut i minsta detalj. När man
kommer in på kontoret möts man inte av en
traditionell reception direkt i entrén, utan
känslan är mer som att träda in i en hotellobby, med bekväma – och snygga – soffor
och bord. I en av soffgrupperna har företagets juristavdelning ett avstämningsmöte
och i en annan sitter en anställd och läser
tidningen i väntan på sin kollega.
Först lite längre in i lokalen ligger recep-

utformas i princip hur som helst, så länge
de stödjer det behov som finns hos medarbetarna. De vanligaste behoven brukar vara
koncentrerat eget arbete, kreativt arbete och
teamarbete.
– En öppen mötesyta genererar snabba
och informella möten mellan medarbetarna, medan en tyst zon stödjer de som behöver koncentrera sig. Mellan zonerna kan
medarbetarna röra sig fritt, och byta arbetsplats utifrån hur de själva känner sig och
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”Måste man verkligen alltid stänga
in sig i ett rum med
fyra väggar för att
kunna ha en effektiv konferens?”

vilka behov de har just den här dagen, förklarar hon. En bärande tanke är att vi också vill skapa sätt för folk att ”krocka” med
varandra, vilket gör att spännande möten
uppstår mellan anställda som kanske annars inte alls skulle ha något med varandra
att göra.
Konferera i öppna rum
Och att ha sådana här öppna mötesytor is-

tället för stängda rum är något som även
konferensbranschen borde fundera på, menar Britt Lindqvist.
– Måste man verkligen alltid stänga in sig i
ett rum med fyra väggar för att kunna ha en
effektiv konferens? Jag tror snarare tvärtom
– att en öppen, spännande mötesplats kan
vara så mycket bättre för ett lyckat möte.
Det kan vara oerhört inspirerande att se andra i kreativa processer och det kan man ju
just få möjlighet att göra om man håller sina
konferenser i denna typ av öppnare mötesplatser.
Olika teman på inredningen
Men Vasakronans idéer stannar inte bara

vid tanken om att ha flexibla arbetsplatser
och öppna mötesplatser. Även inredningen är något man tänkt mycket på och något som ger en ytterligare dimension till
hur man som anställd trivs på sin arbetsplats. Ett växthus, en pergola eller en lounge
skapar en fysisk miljö som bidrar till något
mer än de vanliga skrivborden, stolarna och
konferensborden.
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– Eftersom vi har många olika lokaler i
vårt fastighetsbestånd, bestämde vi oss för
att också inreda delar av vårt kontor på
några av dessa teman. Så har vi till exempel
en del som vi kallar Butiken, som inspirerats av en klädbutik, med bland annat kläder på hängare och inrett i mjuka färgtoner.
En annan del av kontoret kallas Blomsteraffären och här har vi inrett med en massa
olika växter i lådor och på väggarna. Och i
Lekstugan kan våra anställdas barn leka och
spela spel om de behöver följa med sina föräldrar till jobbet någon gång.
Påverkar vårt beteende
Idag vet man från forskningen att arbets-

platsen och dess utformning i högsta grad
påverkar människorna som jobbar där, deras mående och beteende.
– Vi har också mer och mer börjat förstå

Vasakronan:
Vasakronan är Sveriges största
fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 112 miljarder
kronor. Företaget äger, förvaltar
och utvecklar centralt belägna
kontors- och butiksfastigheter i
Stockholm, Uppsala, Göteborg,
Malmö och Lund.

vikten av en arbetsplatsstrategi, det vill säga – hur en arbetsplats där medarbetaren
är den viktigaste råvaran, ska utformas för
att bäst bidra till verksamhetens utveckling
och mål. Varje företag har sina utmaningar
och lösningar. Inget kontor är det andra likt
och alla måste skräddarsys. Men vi ser idag
att fler och fler företag väljer – och uppskattar – aktivitetsbaserade och kreativa kontor,
förklarar Britt Lindqvist avslutningsvis. l

Artipelag

Villa Aske, Fiskarstugan
Villa Aske, Diablo

Turning Torso

Vildmarkshotellet i Kolmården

Ett axplock av anläggningar med
inspirerande och annorlunda möteslokaler
Artipelag, Stockhoms skärgård

Kajskjul 8, Göteborg

Auktionsverket Kulturarena, Göteborg

Silverskär, Åland (se sid. 34-35)

Golfbaren, Stockholm City (se sid. 52-53)

Sky High Meetings - Turning Torso, Malmö

Gothia Towers, Göteborg

Vildmarkshotellet i Kolmården

Johan & Nyström, Stockholm City

Villa Aske, Bro

Johan & Nyström, Honey

Silverskär

Kajskjul 8
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Flyg a
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Hundra år av
gränsöverskridande
möten i Sigtuna
kon

22

I en helt unik miljö, i idylliska Sigtuna, men ändå så nära storstaden och Arlanda flygplats, har Sigtunastiftelsen skapat en lugn mötesplats, där dialogen står i centrum och omvärldens brus försvinner.

K

onferenser, bröllopsfester, dagar för avkoppling, kultur, stillhet eller utbildning. Redan år
1917, när Sigtunastiftelsen grundades, var visionen att erbjuda en
plats för dialog och öppenhet.
Tiderna förändras men ambitionen är
densamma – här välkomnas alla gäster till
en stillsam plats för gränsöverskridande
möten.
Sigtunastiftelsen ligger i centrala Sigtuna
– Sveriges första stad – med promenadavstånd till Mälaren och Stora gatans små caféer och butiker. Anläggningens unika miljö för tankarna till såväl italienska kloster
som till en medeltida borg. Här kan man
verkligen tala om ett lugn som sitter i väggarna och det är något som man tagit fasta
på i sin konferensverksamhet.
– Vi har hundra års erfarenhet av att arrangera möten, men samtidigt finns alla
moderna faciliteter som krävs för en lyckad konferens, kombinerat med en atmosfär
som stimulerar till både kreativitet och eftertanke, berättar Karin Assarsson, som ansvarar för hotell- och konferensverksamheten på Sigtunastiftelsen.
Dialogen i centrum
Med Sveriges största privata bibliotek i sin

ägo och med möjlighet till såväl tyst meditation som många informella mötesytor i

och omkring de vackra husen, erbjuder Sigtunastiftelsen ytterligare en dimension på
konferensen.
– Att prioritera mötet mellan människor
och den djupa dialogen är något som vi hela
tiden har tagit fasta på i vår verksamhet. En
gäst hos oss får med sig så mycket mer – helt
enkelt en djupare upplevelse – än man oftast får på en vanlig konferensanläggning,
förklarar Karin Assarsson.
stark värdegrund i unik atmosfär
Den som kommer till Sigtunastiftelsen som

Sigtunastiftelsen
Sigtunastiftelsens första ledare, Manfred Björkquist, ville skapa en plats
och ett sammanhang för dialog kring
viktiga existentiella och humanistiska
samtidsfrågor. Sigtunastiftelsen har
idag tre verksamhetsområden: Hotell
& Konferens, Kultur & Bildning och
Forskning & Utveckling.
Hotellet erbjuder 62 rum med
94 bäddar, vart och ett inrett med
personlig prägel. Här finns också ett
tjugotal konferenslokaler i skilda
storlekar och med olika karaktär och
planlösning.
Sigtunastiftelsen välkomnar både
större och mindre konferenser.
Närheten till Arlanda och Uppsala gör
att Sigtunastiftelsen har ett idealiskt
läge för många multinationella företag och grupper med anknytning till
universitet, utbildning och forskning.

sigtunastiftelsen: www.sigtunastiftelsen.se

konferensgäst idag möter därför inte bara
en fullfjädrad konferensanläggning, präglad av kvalitets- och miljömedvetenhet, utan också en unik atmosfär och en verksamhet som vilar på en väldigt speciell värdegrund och där man gör allt för att minimera
omvärldens brus.
– Här hos oss på Sigtunastiftelsen får man
möjlighet att uppleva en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion kring
hela människan i liv och arbete. Varför inte pröva att inleda konferensdagen med ett
kortare meditationspass i vårt tysta rum
Kryptan? En stunds reflektion och eftertanke efter en kreativ process kan vara ovärderlig när det sedan är dags att fatta viktiga
beslut, konstaterar Karin Assarsson avslutningsvis. l
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Brook Hotels Arlanda
charmar sina besökare

Brooks Hotels

På Brooks Hotels ﬁnns plats för 85 gäster i restaurangen. Det ﬁnns tretton enkelrum, tio dubbelrum,
fem dubbel superior/familjerum, två sviter samt fyra stycken konferensrum med plats för totalt knappt 100 personer.
24

Brook Hotels Arlanda ligger alldeles intill Arlandastad Golf i Rosersberg i den vackra uppländska naturen. Här möts man av ett charmigt boutique-hotell som välkomnar såväl lite
större konferenser som mindre grupper till sina 33 vackert inredda hotellrum och fyra moderna konferenslokaler.

I

snart två år har Brook Hotels
bedrivit sin hotell- och konferensverksamhet i den gamla röda träskolan, som byggdes vid
sekelskiftet vid en av Sveriges
allra äldsta kyrkor - Norrsunda Kyrka.
– Här är vi omgivna av storslagen natur
samtidigt som vi har Arlanda flygplats alldeles runt hörnet, berättar Liz Helleday,
som är ansvarig för hotelldelen på Brook.
Alla hotellets rumskategorier är klassiskt
vackra och med imponerande fem meter i
takhöjd. Varje rum är speciellt inrett med
handgjorda, eleganta möbler från Grekland.
Badrummen är rymliga och ljusa, med
vackert kakel i färgteman som är unikt för
varje våning. Rummen har utsikt antingen
över hotellets rofyllda innergård eller den
vackra allén.

ställen runtom i landet och till och med i
världen, som väljer att förlägga sin konferens hos oss. Och oavsett vilka våra gäster
är försöker vi alltid skapa en så minnesvärd
upplevelse som möjligt, med ett personligt
bemötande och stor flexibilitet, förklarar
Liz.

Perfekt läge
I hotellets service ingår shuttle till och
från Arlanda flygplats och till Rosersberg
pendelstation, från vilken man enkelt och
snabbt tar sig in till centrala Stockholm.
Till Brook Hotels kommer man för att äta
gott och finna arbetsro och här välkomnas
alla typer av konferensgrupper, små som

fekt avpassat rum för ett mindre sällskap på

stora och svenska som internationella.
– Med tanke på vår närhet till Arlanda är
det många företag med anställda på olika

brook hotelS: www.brookhotels.se

Praktiska och ljusa konferensrum

I hotellets konferensdel ligger fyra fina möteslokaler varav den största, Rosersberg
– som erbjuder ett härligt, naturligt dagsljus och fönster ut mot naturen – passar utmärkt för sällskap upp till 40 personer. Från
detta rum har man även möjlighet att öppna
upp en mellanvägg till Skånelarummet och
då får man plats med hela 70 konferensgäster i ett och samma rum.
Den minsta lokalen, Arlanda, är ett perupp till åtta personer. Det ljusa rummet ligger högst upp på hotellet och med vacker
utsikt över omgivningarna. I rummet finns
även en minibar som man gärna anpassar
efter gästens önskemål.
Och vill man ta ett litet avbrott från konferensen ligger skogen alldeles runt hörnet
och det gör även den fina banan Arlandastad Golf som gärna välkomnar hotellets
gäster.

Flyg a
näfrerens
kon

Spännande dryckesprovningar
I Restaurang Koppar skapar hotellets pas-

sionerade kökschef menyer baserade på det
svenska köket – men med influenser från
hela världen och alltid med fokus på årstidens utbud av råvaror.
– Dryckesprovningar innan en trerättersmiddag är en populär och omtyckt upplevelse i samband med konferens hos oss och
vi har ett härligt utbud av diverse smakupplevelser, berättar Alexandra Nygård som är
ansvarig för restaurangen.
Här kan man välja mellan att prova enbart
äkta Champagne eller blanda mousserande viner från världens alla hörn. En annan
vinprovning inriktar sig på den nya trendregionen Languedoc i södra Frankrike och
en tredje på Amarone och Valpolicellaviner
från Venetien i norra Italien.
Många gäster väljer också att börja festen
eller konferensen med en mingelvinprovning.
– Då får man en kortare beskrivning av vinerna och sedan minglar man med de olika vinerna i glasen och försöker komma på
vilka andra i gruppen som har samma vin.
Detta är en kombination av fördrink, vinprovning och teambuilding och perfekt för
grupper där man vill lära känna varandra
lite bättre, förklarar Alexandra. l
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Mötestrender

Ökad tillväxt
i den svenska
konferensbranschen

Varje år gör Resegeometri en undersökning om trender och köpbeteenden inom den svenska mötes- och
konferensbranschen. Resultaten presenteras i rapporten ”Svensk Konferens- & Mötesbarometer”, som
också innehåller en lång rad prognoser inför kommande år. Och i den nyligen presenterade rapporten för
2017 framgår en rad spännande saker.

S

edan 2010 har det oberoende
analysinstitutet Resegeometri varje år i oktober/november gjort djupintervjuer med
ett stort antal konferensköpare på svenska företag, organisationer och
myndigheter om hur de tänker och resonerar kring sina inköp av konferenser och
möten.
– Det som är unikt med vår undersökning
är att vi har tillgång till en väldigt stor bas
av konferensköpare och att de finns på såväl
små som stora privata företag och på myndigheter och organisationer, berättar Jan
Borg, som är vice vd på Resegeometri och
en av de ansvariga bakom rapporten.

Olika sorters konferensaktörer
I undersökningen har man delat in konfe-

rensaktörerna i fyra grupper: hotellkedjor,
rederier, affärsresebyråer och konferensbokningsbolag och man har sedan ställt en
lång rad frågor till inköparna om dessa aktörer.
– Konferensköparna får svara på vilka av
dessa aktörer de har använt sig av och om
de skulle kunna rekommendera dem till
andra (NPS). Anser de sig ha fått värde för
pengarna, vad tycker de om konferensutbudet och hur serviceorienterade tycker de att
konferensaktören har varit. Det är några av
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ledorden som vi utgår ifrån i undersökningen, förklarar han.
Tillväxt i branschen
Men Svensk Konferens- & Mötesbarometer

innehåller också prognoser inför kommande år och en glädjande nyhet i årets rapport
är att samtliga branscher i undersökningen
ser en tillväxt.
År 2014 var en bottennotering men nu
har det börjat vända uppåt. Och det gäller
faktiskt alla kategorier av konferensköpare.
För första gången på sex år pekar prognosen
på tillväxt i efterfrågan till och med hos de
allra största företagen, som tidigare tydligt
har dragit ned på konferenser i kostnadsbesparande syfte.
Många vill ha övernattning
När det gäller typen av konferenser är dock

bilden som framträder i rapporten något
motsägelsefull.
– Samtidigt som en tredjedel av alla konferensköpare menar att övernattning är en
faktor som är oerhört viktig för en lyckad
konferens, väljer väldigt många ändå sedan
att, av kostnadsskäl, boka en dagkonferens,
konstaterar Jan Borg.
Kreativitet och social samvaro
Andra viktiga faktorer för ett lyckat möte är,

Jan Borg, vice vd Resegeometri

Resegeometri
Resegeometri är ett oberoende
analysinstitut med fokus på nordisk
rese- och mötesindustri avseende konkurrensbenchmark, samt
prognoser om efterfrågan, priser,
trender och kundbeteenden. Svensk
mötesindustri mäts årligen med
undersökningen Svensk Konferens och Mötesbarometer. Under
varumärket Nordic Bench genomförs
även ett flertal olika branschstudier
utanför reseindustrin där företag kan
jämföra sig med andra aktörer inom
sin egen eller andras branscher med
stöd av Net Promoter metodiken.

www.resegeometri.se och
www.nordicbench.se

enligt de intervjuade konferensköparna, att
man verkligen har tänkt till kring konferensens syfte och innehåll, att lokalerna stödjer
kreativitet och social samvaro, men många
lägger också stor vikt vid lättillgänglighet.
Många konferensköpare efterfrågar anläggningar som är placerade nära där man
bedriver sin verksamhet och/eller där man
har sina kunder. Även om en hel del konferensköpare uppskattar att ”komma bort”
är det fortfarande väldigt eftertraktat med
centralt belägna konferensanläggningar,
eller åtminstone anläggningar med närhet
till bra kommunikationer, som exempelvis
flygplatser.

Hooks Herrgård

”Flera hotell och konferensanläggningar har de senaste åren nästan
känt sig tvungna att göra stora satsningar på sina spa-avdelningar
för att möta gästernas efterfrågan på dessa tjänster”

Spa allt viktigare
Även spa-anläggningar har seglat upp på

listan över framgångsfaktorer för en lyckad
konferens.
– Flera hotell och konferensanläggningar
har de senaste åren nästan känt sig tvungna
att göra stora satsningar på sina spa-avdelningar för att möta gästernas efterfrågan på
dessa tjänster, förklarar Jan Borg och konstaterar att exempelvis gick förra årets utmärkelse ”Bästa mötesanläggning” i Business Travel Awards till Hooks Herrgård,
som alldeles nyligen gjort en jätteinvestering i och utbyggnad av just sitt spa. l
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Lugnet och stillheten på

Skäret
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På Pensionat Styrsö Skäret i Göteborgs ytterskärgård råder en frid som får besökaren att såväl
komma ned i varv, som möjlighet att ladda batterierna med ny energi. Här – bland klippor och
fiskarstugor – är man nära men ändå långt borta – bara en kvarts båtresa från spårvagnshållplatsen i Saltholmen.

Foto: MichaeL FöLster

S

tyrsö är både till befolkningsantalet och ytan den
största av Göteborgs södra
skärgårds öar. Och sånär
som på lite yrkestrafik är ön
nästan helt bilfri. Grannön åt ena hållet är
ombesjungna Brännö och, åt det andra, fiskarön Donsö. Utåt öppna havet är utsikten
milsvid bort mot Vinga fyr.
Naturen är omväxlande med karga klippor, ängar, skog och stränder. De typiska
små röda stugorna i fiskeläget på Tången
är mycket välbevarade och så är även de fashionabla grosshandlarvillorna med ståtliga punschverandor på Bratten; villor som
påminner om tiden då ön var en välbesökt
badort för Göteborgssocieteten.

sHavra
nä ens
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kon

– Menyn följer de fyra årstiderna och vi
använder så mycket lokala råvaror som
möjligt, berättar Ola. Förutom allting från
vår egen köksträdgård kommer en del av
svampen ifrån skogen härintill och den
MSC-märkta fisken är naturligtvis fiskad i
Göteborgs skärgård.
I den ljusa matsalen med den storslagna
utsikten över havet – som oavsett väder och
årstid – alltid bjuder på ett fantastiskt skådespel, kan man även njuta av lokala ölsorter från Göteborg och biodynamiska och
ekologiska viner från små familjeägda vingårdar. l

Gammaldags charm och hemkänsla
I denna genuina skärgårdsmiljö har ägarna

till Pensionat Styrsö Skäret skapat ett pensionat med en härlig atmosfär och mysig
charm, kombinerat med alla tänkbara moderna bekvämligheter.
Pensionatet ligger inhyst i en vacker gul
sekelskiftesvilla alldeles intill strandkanten. Rummen är smakfullt inredda i gammaldags, maritim stil och hela huset andas
genuin skärgårdshistoria. Här är det lätt att
koppla av och känna sig hemma.
– Våra gäster brukar säga att det känns
som om man kommer hem till mormor
och morfar, berättar Ola Tulldahl som äger
och driver pensionatet tillsammans med sin
fru Ylva. Och det är just precis den känslan
vi vill förmedla – man ska kunna komma
in och prata med oss i köket eller ta av sig
skorna när man kryper upp i soffan framför brasan.
Modernt kök med ekologiskt fokus
Hotellets kök totalrenoverades för ett par

år sedan och här finns nu ett toppmodernt
restaurangkök. I den egna örtträdgården
växer blommor, växter och örter som används i matlagningen, men här odlar man
även exempelvis bönor, kål, sparris, körsbär
och äpplen.
pensionat styrsö skäret: www.pensionatskaret.se

Pensionat
Styrsö Skäret
Pensionat Styrsö Skäret är ett
fyrstjärnigt hotell och medlem i
Countryside Hotels, VISITA, Västsvensk mersmak och är omnämnt i
White Guide. Här finns 13 dubbelrum,
en restaurang med plats för upp till
100 personer, samt tre konferenslokaler med plats för 8, 12 respektive
22 personer. Från Saltholmen går
regelbunden färjetrafik och det
går även att åka sjötaxi direkt från
Stenpiren, lilla Bommen eller Klippan
inne i Göteborg.

Foto: Lina Börjesson
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Spännande möten på
exotiska Gotland

30

Med en kilometerlång utsikt över Östersjön från konferensrum och restauranger, ett unikt Kallbadhus mitt
på stranden och en av Europas modernaste mötes- och kongressanläggningar, är det lätt att förstå varför
många väljer att förlägga sin konferens hos Wisby Strand på vackra Gotland.

R

edan på medeltiden var
Gotland – och i synnerhet Hansestaden Visby – en viktig mötesplats. Här, i den numera
världsarvsklassade staden, har sedan urminnes tider många avgörande beslut fattats. Och nu i modern tid lockar Almedalsveckan, i början av sommaren, varje år
makthavare från alla olika delar av samhället och världen.
Alldeles intill Almedalen, precis utanför
ringmuren och med en hänförande utsikt
över Östersjön, ligger Wisby Strand Congress & Event. I år är det exakt tio år sedan
man slog upp portarna för denna fullskaliga konferensanläggning, som sedan dess
ständigt har arbetat med att förbättra och
förnya sig.
– Vi är väldigt flexibla och försöker ständigt anpassa oss till alla nya utmaningar,
berättar Carl-Johan Stålhammar, VD för
Wisby Strand. Vi är aldrig nöjda och vår vision och utgångspunkt är att vi alltid kan bli
bättre oavsett om det gäller lokaler, maten
eller organisationen kring en konferens.
Ett bra möte kräver mycket
Visst är det sant att Wisby Strand ligger

vackert intill havet. Visst är utsikten fantastisk och eftermiddagssolen – för att inte tala
om solnedgången – förförande. Och visst är
ringmuren och de små kullerstensgatorna
nära.
– Men för att skapa ett bra möte krävs ju
så mycket mer. Framgångsrika konferenser
är ingen slump. Lokalerna måste vara rationella och flexibla. Och tekniken och personalen måste fungera smidigt och självklart,
konstaterar Carl-Johan Stålhammar.
På Wisby Strand finns 14 konferensrum
i olika storlekar, varav en stor kongresshall
med scen och plats för över 1000 personer.
Allting utrustat enligt moderna krav på möteslokaler och med den senaste tekniken.
Komplett konferensorganisation
Men Wisby Strand är inte bara fina konfe-

renslokaler, utan erbjuder också en komplett organisation som stöttar sina gäster i
alla tänkbara administrativa och praktiska
frågor.
– Vårt team består av mycket erfarna personer som vill ge våra mötesdeltagare de
allra bästa förutsättningarna för ett bra möte, förklarar Carl-Johan Stålhammar. Här
hjälper vi gärna till med alltifrån planering,
bokning, webb och trycksaker till värdar/

värdinnor, körscheman, ekonomisk projektredovisning och utvärdering.
Charmiga hotell innanför muren
Naturligtvis är även boendet, kommunika-

tioner och stadsmiljön runtom ett möte viktiga förutsättningar för att en konferens ska
bli lyckad. Och få städer i Sverige kan nog
mäta sig med den charmiga miljö som finns
i rosornas stad Visby, med mysiga hotell,
små krogar och pittoreska kaféer.
– Wisby Strand samarbetar med ett flertal
hotell i olika prisnivåer. Utbudet av boende är stort och variationsrikt här runt oss så
kundens önskemål och behov får helt styra
valet av hotell.
Till Visby går det flyg från Stockholm, Göteborg och Malmö året om och från ännu
fler städer under sommarmånaderna. Vill
man åka färja finns det alltid minst tre turer
om dagen från fastlandet.
– Många av våra gäster säger att det känns
som om de är utomlands när de kliver av
båten eller flyget här i Visby. För trots att det
bara tar en knapp halvtimme med flyg från
Stockholm, eller tre timmar med färjan, så
är det en väldigt speciell och unik känsla här
på Gotland, konstaterar Carl-Johan Stålhammar avslutningsvis. l

Wisby Strand
På Wisby Strand finns 14 flexibla konferenslokaler, varav en stor kongresshall med
scen och plats för över 1000 personer. Även Kallbadhuset kan abonneras för mingel,
middagar och fester. Där finns också en bastu som kan bokas hela året och en
restaurang som har öppet under sommaren.

wisby strand: www.wisbystrand.se
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Lugn och harmoni på

Rusthållargården
Berget, havet och ljuset är omgivningarna som skapar fantastiska förutsättningar för en lugn och
harmonisk mötesmiljö på vackra Rusthållargården i Skåne.

B

eläget i den pittoreska lilla fiskebyn Arild på Kullaberg – och med strålande utsikt över Skälderviken – är Rusthållargården en anrik hotell- och konferensanläggning, med en familjetradition som sträcker
sig fem generationer tillbaka.
Anor från 1600-talet
Rusthållargårdens historia började år 1675

då huset byggdes med gråsten från ett gammalt vakttorn som rivits på Krapperup slott.
Gården var den största i byn och blev under
Karl XI:s styre en rusthållargård, där ägaren
höll med soldat och häst åt kungen i händelse av krig och var på så sätt skattebefriad.
Under början av 1800-talet fick Rusthållargårdens ägare ett kontrakt med slottsherren
enligt vilket han fick tillåtelse att driva krog-
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rörelse. Krogens brännvin tillverkade ägaren själv i ”bränneriet” som låg intill. Gården blev så småningom pensionat och 1904
såldes den till Johannes Gudmundsson, den
förste generationen i den familj som fortfarande äger och driver verksamheten.
Hotell och restaurang kom att bli en personlig och gemytlig anläggning med en
skånsk gästgivarkänsla välkänt långt utanför landets gränser och har under decennierna besökts av många kända kulturpersonligheter.

rumärke och personligheten är därför en
självklar del tillsammans med att föra vidare historien. Vi är måna om att tillgodose
våra gästers behov och ge den där lilla extra omtanken. Detta kan vara att dela med
oss av ett recept eller bjuda en nöjd konferensgrupp på ett smakprov med sig hem av
knäckebrödet de lovordade vid middagen,
förklarar Madeleine Svanberg, platschef på
Hotel Rusthållargården.

Personligt kvalitetstänkande
Idag är Hotel Rusthållargården en modern

tradition samt det bästa från naturen. Från
det klassiska skånska har restaurangen idag
utvecklats till en modern skandinavisk restaurang med en hög medvetenhet och noggrannhet i urvalet av råvaror.
– Närheten till lokala producenter, samt
en medvetenhet byggd på kvalitet, ger oss

hotell- och konferensanläggning med en
framstående restaurangverksamhet som eftersträvar personlighet och omtanke i allt
man gör.
– Familjetraditionen är en del av vårt va-

Lovordad restaurang
Restaurangens matfilosofi bygger på en lång

möjligheten att framhäva det naturliga –
som det skall smaka, utan mellanhänder
och direkt från den lokala bonden, konstaterar Madeleine Svanberg.
Relax och fina omgivningar
Hotellets relaxavdelningen ligger i en av ho-

tellvillorna, precis intill havet och har stilla
pool och ett bubbelbad. Där finns även en
finsk bastu och en ångbastu.
Omgivningarna med berget och havet
skapar fantastiska möjligheter till en lugn
och harmonisk mötesmiljö. För den aktiva

konferensen inbjuder Kullaberg med sina
svarta klippor till en kreativ och äventyrlig
upplevelse.
Gäster som vill utforska omgivningarna
kan exempelvis besöka det vackra naturreservatet Kullaberg med vandringsleder
som startar direkt utanför hotellet. Nimis,
det spektakulära konstverket av Lars Vilks
samt den idylliska fiskebyn Mölle ligger båda inom några kilometers räckvidd.
– Hos oss hittar ni såväl kraften och energin som arbetsro och lugn, förklarar Madeleine Svanberg avslutningsvis. ●

RUSTHÅLLARGÅRDEN: www.rusthallargarden.se

sHavra
nä rens
fe
kon

Rusthållargården
På Rusthållargården finns totalt 110
hotellbäddar, åtta konferenslokaler,
varav den största har plats för 100
personer samt plats i restaurangen
för 170 gäster. På sommaren,
uteserveringen Takterrassen med
fantastisk utsikt över Skälderviken.
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Silverskär Islands består av tre öar i Ålands norra skärgård. Här kan man konferera på sin helt egna ö bland
släta, röda granitklippor, blommande sommarängar och härlig skog, allt med närheten till havet och
endast en halvtimme från Mariehamn.

Champagne
och statsministrar på

F
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Silverskär

rån Silverskär Islands privata hamn på norra Åland
är det en cirka 10 minuter
lång båtresa över till huvudön som heter just Silverskär.
Nere på bryggan möts gästerna upp av hotellpersonalen som bjuder på egentillverkad
snaps och Ålandspannkaka, en gammal tradition man gärna håller vid liv berättar Fia
Karlsson på Silverskär.
– I och med att vi bara tar emot ett sällskap åt gången och att vi jobbar väldigt nära
våra kunder, möter de alltid samma ansikten härute och det blir en väldigt personlig
konferensupplevelse, konstaterar hon.

vånarna levde ett enkelt skärgårdsliv fram

Idyllisk skärgårdsmiljö
Bland de rödmålade byggnaderna på huvu-

tion från gamla tiders fiskelägen. Här bor

dön Silverskär är skärgårdsidyllen total.
Silverskärs hjärta är ett fiskarhem där in-

närmaste granne.

till 1950-talet. De hus som byggts senare
smälter in i den genuina miljön, men uppfyller samtidigt moderna gästers krav på bekvämlighet.
Sammanlagt finns här 47 bäddar, från fyrstjärniga enkelrum med eget badrum i Ladugårds, till hemtrevlig övernattning i tidsenlig och komfortabel miljö i gamla fiskarhemmet Mellangårds.
På grannön Sviskär finns Eremitkojan,
som är en elfri zon med fyra bäddar. Här är
livet stilla och naturnära. Och på den tredje
ön, Klobben, längst ut i havsbandet, ligger
tio små stugor som har hämtat sin inspiracirka 32 personer bekvämt med havet som
Oavsett om man väljer Silverskär, Sviskär

eller Klobben, har man alltid hela ön till sitt
förfogande och det är alltid bara en grupp
per ö.
Världens äldsta champagne
I juli 2010 fann dykare världens äldsta

champagne i ett vrak utanför Åland. Att
flaskorna hade legat i en jämn temperatur
i mörker gjorde att de bevarats i utmärkt
skick.
Vid Silverskär är lagringsförhållandena
desamma som för vrakchampagnen och
nu lagrar man champagne på havets botten
även här, strax utanför ön.
– Detta projekt har utvecklats till ett samarbete med champagnehuset Veuve Clicquot; de har också valt att testa våra åländska vatten som lagringsplats, vilket innebär
att vi har en hel del franska besökare här. Vi
har med hänsyn till detta också valt att lägga
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lite särskilt fokus på champagneprovningar
för våra gäster, berättar Fia Karlsson.
Toppmöte på Silverskär
De tre öarna välkomnar såväl mindre som

större sällskap och även om miljön och
byggnaderna för tankarna till ett åländskt
skärgårdshemman på 1950-talet, är allt anpassat till dagens krav på uppkoppling och
moderna konferenshjälpmedel.
Och några som insåg värdet av att mötas
på Silverskär var de nordiska statsministrarna som möttes här i höstas på ett informellt
toppmöte.
– Eftersom vi ligger där vi gör kan vi ordna möten och event som kräver den allra
högsta sekretessen och säkerhetstänket, förklarar Fia Karlsson avslutningsvis. ●

Silverskär
Silverskär samarbetar med de stora
färjebolagen som har turer till Eckerö
och Mariehamn och man paketerar
gärna konferensresor hela vägen från
Stockholm. Konferensgruppen kan
då mötas i Stockholm, konferera på
båten på förmiddagen och ett par
timmar senare befinna sig utomlands
på vackra Åland. Upp till hundra
personer kan delta i dagskonferenser
på Silverskär och sällskap på max
47 personer kan även övernatta på
huvudön.

SILVERSKÄR: www.silverskar.ax
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Satsning på medarbetare
hemligheten bakom
framgångsrik hotellgrupp

ESS Group
I Göteborg driver ESS idag
boutiquehotellet Pigalle
och lifestylehotellet Bellora.
Söderöver ligger klassiska
Malmöhotellet Mäster Johan,
destinationshotellen Ystad
Saltsjöbad och Falkenberg
Strandbad, samt exklusiva
Villa Strandvägen. I augusti
2017 öppnar även The Steam
Hotel i det 100 år gamla
ångkraftverket i Västerås.
ESS Group är även aktiva
partners i ett ﬂertal restauranger som Barabicu,
Tranquilo, Villa Odinslund,
Villa Johanneberg, Port du
Soleil, Brasserie Lipp, 8ight
samt Spik Studios som
utvecklar personliga koncept
inom hotell, restaurang och
offentliga miljöer.

36

ESS Group verkar inom hotell-, restaurang- och konceptutveckling och har som vision att skapa unika
mötesplatser som gestaltas av unika karaktärer. Mycket tack vare stort fokus på personalpolitiken har man
lyckats sätta en personlig prägel på sina hotell, något som i sin tur skapar minnesvärda gästupplevelser.

E

SS Group, med säte i Göteborg, har skapat och driver
idag ett antal unika varumärken i hotell- och restaurangbranschen – från Ystad
i söder till Funäsdalen i norr.
Som grund för alla projekt ligger destinationsutveckling och ett starkt ägarengagemang, med målsättningen att skapa upplevelser bortom det vanliga. Och en av de
viktigaste pusselbitarna för att uppnå detta
är företagets personalpolitik.
– ESS är ett värdestyrt företag och har arbetat med en klar vision, målsättning, servicelöfte och värderingar sedan 2010. Detta är ledande i allt vi gör. Vi försöker göra
det synligt i vardagen för våra medarbetare,
alltifrån personalmatsalen till vårt lilla häfte där våra värderingar, vision, målsättning
och serviceguidelines finns samlade, berättar Carl Lundgren, försäljningsdirektör och
en av grundarna till ESS Group.

Utvecklat egen app
Företaget har också utvecklat en intern app

för i-phone och android, där man kommunicerar nyheter, skills, kampanjer och där
man har en social chatt. Häftet har alla anställda alltid med sig i kavajfickan och den
interna appen finns ju i mobilen. Och vid all
nyrekrytering av personal utgår man från
värderingsverktyget.
– Vi tror mer på att anställa folk med rätt
attityd och personlighet; därefter tittar vi på
vilka kvalifikationer som krävs för den specifika tjänsten. Rätt inställning till livet, arbetet och människor är viktigast, konstaterar Carl Lundgren.
Gästkvalitet högst upp på agendan
ESS får ofta höra att dess personal upplevs

som ”äkta” och genuint engagerad i sina
gäster.
– Det är nog för att de lever efter våra värderingar. Vi har kontinuerlig uppföljning så

Carl Lundgren, försäljningsdirektör och en av grundarna till
ESS Group.

att vi ser hur gästnöjdheten efterlevs, och
gästkvalitet står alltid högst upp på agendan på alla våra möten! Sedan tror jag vi är
duktiga på att förmedla och förklara vikten
av helheten kring våra koncept; en röd tråd
och snygg design är en liten, men viktig, del.
Vi säger själva att vi inte säljer hotellrum utan en upplevelse, och förstår man den skillnaden så blir leveransen också annorlunda.
Men visst har man stött på hinder och
problem; något som ju är naturligt, för att
inte säga oundvikligt, när man jobbar med
människor.
– Vi är ju inte heller världsmästare på det
vi gör. Men vi har själva provat oss fram och
om vi lyckas behålla en ödmjukhet till att
vi alla gör fel så blir nog våra kollegor mer
förstående. Och vårt värderingsverktyg gäller även internt och det är det som fungerar
som kompass för hur vi hanterar olika situationer.
Startar upp egen akademi
Under 2016 lade man ett stort fokus på HR

generellt, bland annat genom employer
branding, företagets egna medarbetar-app,
rekrytering, kompetensutveckling och talangtrappa och just nu planerar man för
uppstarten av sin egna ESS Academy.
– Med ESS Academy har vi en ambition
att på sikt starta en extern akademi, med
målsättningen att höja statusen och kompetensen i hela vår bransch.
Enligt Carl Lundberg handlar all personalpolitik om att leva som man lär.
– Vi förstår att det som skiljer oss i slutänden är hur våra medarbetare levererar.
Lyckas vi kommunicera och leva vårt koncept, kommer våra medarbetare känna
stolthet och då känns upplevelsen äkta. På
våra hotell pågår en ständig införsäljning av
att komma och jobba hos oss. Kan vi göra
våra gästers vistelse så bra att de inte bara
vill bo hos oss utan även jobba hos oss, då
har vi lyckats, konstaterar han avslutningsvis. l
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Personlig
mötesanläggning med skön

”hemma hos” känsla
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Rakt fram och två högersvängar från Stockholm, endast 30 minuter från city, ligger Körunda.
Här möts man av en varm och välkomnande personlig service i en modern anläggning i
herrgårdsstil. På Körunda kan ni underhålla er med många aktiviteter som ger ny energi och
kraft. Alltifrån fartfyllda teambuildingaktiviteter till lugn yoga vid sjön eller ett tufft fyspass
med Paolo Roberto, som sedan 4 år även är en av ägarna till Körunda.

K

örunda är ett fyrstjärnigt
konferenshotell
mitt i naturen, mellan
sjö och skog i Ösmo.
Hotellet drivs av Lotta
Wahlstedt som, sedan hon tog över verksamheten 2007, har arbetat målmedvetet
för att skapa en modern, men samtidigt
trivsam och inspirerande konferensanläggning. Lotta har en fingertoppskänsla för
mysiga detaljer och personliga lösningar.
”Hemma hos” känslan får du direkt när du
kliver in genom dörren.
– Körunda byggdes som ett hotell 1985 så
grundförutsättningarna var väldigt bra. Allt
var anpassat för hotell- och konferensverksamhet från början, förklarar Lotta.
På Körunda ligger allt i samma hus, vilket gör konferensen enkel och smidig! Här
har du bara minuten bort mellan våra 51
hotellrum (102 bäddar), konferenslokaler,
restaurang och relaxavdelning. Alla våra
hotellrum kan användas som enkel- eller
dubbelrum, så grupper mellan 51 och 102
personer kan alltså ha hela hotellet exklusivt
för sig själva.

konferensrum
Hotellet har tio stycken konferenslokaler

i varierande storlekar som passar möten
alltifrån två till 110 personer. Varje lokal är
tekniskt förberedd med projektor eller storbilds-TV och modern ljud- och ljusutrust-

ning finns att tillgå.
– Sedan vi tog över, har vi uppdaterat, renoverat, byggt om och byggt till i princip
överallt, konstaterar hon med ett leende.
Inget konferensrum är det andra likt.
Det finns också gott om allmänna sittutrymmen för mindre grupparbeten eller vidare diskussioner under en konferensdag.
Stort aktivitetsutbud
Att tillföra en spännande aktivitet kan göra

en stor skillnad på en konferens. Företagsaktiviteter som leder till många skratt kan
verkligen sätta stämningen i en grupp och
bygga en positiv känsla som är minst lika
viktig som själva arbetsmötet.
– Vi rekommenderar därför våra gäster att oavsett hur många de är och oavsett hur
kort eller lång konferensen är - att de alltid
planerar in en paus med en konferensaktivitet. Runt sjön finns ett motionsspår på 9
km och utanför relaxen står ett utegym. Vid
trädäcket hittar du ett träningsområde med
bland annat höbalar och bildäck. En perfekt
plats att utföra Paolos träningstips där din
egen kropp används som vikt.
– Det kommer in allt fler förfrågningar
om olika träningsaktiviteter, säger Lotta.
Det märks att de konferensgrupper som har
ett stort hälsotänkt inom företaget också vill
peta in det som en aktivitet under en konferens. Här kan du yoga på vårt nybyggda trädäck nere vid sjön Muskan men också ”trä-

ära
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na med Paolo” för de som vill ta i lite extra.
– Våra gäster kan också välja mellan en
lång rad spännande och utvecklande företagsaktiviteter, konstaterar Lotta. Alltifrån
matlagning och segwayskytte till fartfyllda teambuildingsaktiviteter såsom ”Code
Breake” och ”Uppdraget”.
Gastronomisk upplevelse
Körunda jobbar i största mån med noga ut-

valda närproducerade och säsongsbetonade råvaror. Mat är viktigt och dagens höjdpunkt för många, säger Lotta.Vi strävar efter hög service och vill ge varje gäst en gastronomisk matupplevelse.
Innan det är dags att njuta av kvällens
3-rätters middag i restaurangen finns det
kanske tid att koppla av i hotellets relaxlounge. Där finns både jacuzzi, ångbastu
och isdusch samt sköna soffor och fåtöljer
att sjunka ner i. Nere vid sjön Muskan ligger den vedelade bastuflotten och guppar.l

Körunda
På Körunda finns 51 hotellrum (102
bäddar), tio konferenslokaler samt
restaurang, bar, relaxavdelning och
ett stort utbud konferensaktiviteter.

körunda: www.korunda.se
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Klassisk anläggning
med perfekt läge
Mitt emellan Stockholm och Malmö, intill Gränna och bara ett stenkast ifrån Jönköping, reser sig Gyllene
Utterns ståtliga slottsborg. Med en vidunderlig utsikt över Vättern och färjorna till Visingsö, ligger detta
klassiska motell och vägkrog, som idag är omgjort till en modern konferensanläggning.

Å

r 1930 infördes fri fart
på svenska vägar och bilturismen började bli ett
begrepp. Detta märktes
inte minst i trakten kring
Gränna där många resenärer på Riksettan
mellan Stockholm och Skåne stannade till
för att rasta på platsen med den hänförande
utsikten över Vättern.
Ryttmästare Gyllensvaan, som var en stor
markägare i Grännatrakten, såg snabbt potentialen med läget. Men ursprungsidén,
med en bensinmack och kiosk, ersattes
snart av både kaffeservering och matsal i
ett hus som byggdes som en kopia av Bollnässtugan på Skansen och som invigdes på
midsommarafton 1933.
Redan året därpå var det emellertid dags
att utvidga anläggningen med matsalar och
hotellrum, och en rustik slottsborg byggdes
därför med inspiration från bland annat Visingsborgs slottsruin på Visingsö och Brahehus på Grännaberget.

Moderna rum och nytt konferenscenter
Genom åren har nya ägare fortsatt att ut-

veckla och bygga vidare på anrika Gyllene
Uttern, med bland annat moderna hotellrum, konferenscenter, inglasad veranda och
terrass mot Vättern och Visingsö. Men den
pampiga slottsborgen är sig lik – och utsikten är precis lika hänförande!

servicen från vår erfarna personal är några
av de saker som våra gäster säger sig uppskatta mycket. Och så den fantastiska utsikten förstås!
nära men ändå avskilt
Avståndet till Gränna eller Jönköping är

Gyllene Uttern
Här finns 13 stycken konferensrum,
varav den största rymmer 160 personer.
Hotellet har 140 bäddar och restaurangen/festlokalen har plats för upp
till 350 gäster.
Gyllene Uttern ingår i en familjeägd
hotellgrupp tillsammans med Hotell
Mullsjö och Hotell Ullinge.

Läget, precis intill E4:an mittemellan
Stockholm och Malmö – och med bara en
och en halv timme till Göteborg – är en av
de främsta anledningarna till att en ständigt
växande skara konferensgäster väljer Gyllene Uttern.
– Men sedan väljer många att komma tillbaka hit av betydligt flera skäl än vårt läge,
berättar Eva Palmgren, före detta marketing
manager för Gyllene Uttern. Lugnet, den
historiska atmosfären, maten och den fina

Gyllene uttern: www.gylleneuttern.se
40

knappast långt, men tillräckligt för att konferensgrupperna oftast stannar kvar på hotellet efter dagens möten och njuter av Gyllene Utterns förstklassiga kök och kanske en
stund i hotellets fina bastuhus.
Men det finns förstås också ett stort utbud
av aktiviteter för de konferensgäster som
vill. Gränna och Visingsö erbjuder mängder
av upplevelser och utflyktsmål med alltifrån
att prova på att tillverka polkagrisar till spel
på en av Sveriges bästa golfbanor.
Förutom en spännande historia, med
lämningar från såväl stenåldern som från
medeltiden, har området också en fantastisk natur. Varför inte ta en promenad längs
Vätterns strand eller cykla genom Sveriges
största ekskog och upplev den natur som
inspirerade John Bauer till sina målningar!
– Utbudet av aktiviteter är stort och på
Gyllene Uttern gör vi alltid vårt yttersta för
att möta våra gästers behov – oavsett om
man kommer hit på konferens, semester, en
avkopplande weekend eller kanske på bröllop i vårt kapell, konstaterar Eva Palmgren
avslutningsvis med ett leende. l
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Med havet och båthamnen som närmsta granne och inte långt ifrån några av Sveriges allra finaste stränder, ligger Hotel Svea i vackra Simrishamn på Österlen. Här bjuder man sina gäster på storslagna upplevelser året om.

F

amiljeägda Hotel Svea i
Simrishamn är ett klassiskt
svenskt stadshotell som nyligen renoverats. Hotellet
ligger precis vid havet, men
fortfarande i centrum av den lilla staden, i
hjärtat av skånska Österlen.
Hotel Svea har anor från 1840-talet och
har bland annat huserat ett bryggeri och
senare ett gästgiveri. Idag är man Österlens
största hotell med 60 rum och med ett antal
fina och moderna konferenslokaler.

telse här, oavsett om det gäller en tidspressad workshop eller en rolig kickoff. Därför
lägger vi mycket tid redan vid bokningen på
att reda ut vilka förutsättningar och vilket
mål konferensen har, förklarar hotellets VD
Patrik Zackrisson.
Uppskattad restaurang
I Sveas omtyckta restaurang Piraten – med

Vacker natur och myllrande kulturliv
Inte långt från hotellet ligger böljande, gula

rapsfält och blommande äppellundar, men
den här delen av Österlen bjuder också på
ett myllrande kulturliv, spännande shopping, muséer, gallerier och matupplevelser.
Alldeles utanför Simrishamn kan man
också cykla eller vandra i den storslagna
naturen som är nationalparken Stenshuvud,
eller varför inte spela golf på någon av traktens många golfbanor.
Men Österlen har även mycket att bjuda
på under vintern och Hotel Svea och dess
konferensanläggning håller öppet året om
och erbjuder sina gäster särskilt prisvärda
vinterpaket.
hotel sVea: www.hotellsvea.se
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Hotel Svea
På Hotel Svea finns 107 hotellbäddar
och sju olika, men toppmoderna,
konferenslokaler, varav den största
har plats för 130 personer.

Och möten, konferenser och utbildningar
är något som man har lång och gedigen erfarenhet av på Hotel Svea.
– Vi är måna om att alla konferensdeltagare ska få ut så mycket som möjligt av sin vis-

underbar utsikt över hamnens små fiskebåtar – serverar man internationella rätter och
lokala specialiteter i härlig kombination och
av hög kvalitet.
Råvarorna hämtar köksmästaren från lokala odlare och fiskare från trakten och till
maten serverar man goda skånska drycker
som såväl närproducerat öl och nyframtagna, kravmärkta och örtiga nubbar, som cider och vin från näraliggande skånska vingårdar.
Restaurangen är tillägnad en svunnen tid
och den fantastiska författaren Fritiof Nilsson Piraten, som var en kärkommen gäst på
Hotel Svea under många år. En annan känd
person som också – liksom en mängd andra konstnärer – lockades till Simrishamns
landskap och hav var målarprinsen Prins
Eugen, som brukade bo på Hotel Svea i början av 1900-talet. l
Foto: thomas Persson

Sociala medier

Frida Boisen är en förgrundsgestalt när det gäller
sociala medier, en av Sveriges mest populära föreläsare och hon utsågs nyligen
till Sveriges bästa digitala
ledare. Som digital chef på
Bonnier Tidskrifter och krönikör på Expressen är hon
dessutom en mycket omtalad mediepersonlighet.

ett
framtiden
Att bli
nummer
i den digitala
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Sociala medier

”Alltför få företag i Sverige inser
idag den enorma affärspotentialen
inom sociala medier”

F

rida Boisen har utsetts till en av Sveriges mäktigaste personer av tidningen Fokus och är samtidigt en av landets mest
lästa och delade opinionsbildare som kolumnist i Expressen.
Under förra året prisades hon flera gånger för sina avtryck
som digital ledare. När konsultföretaget Hammer & Hanborg genomförde en undersökningen med fler än 3.700 personer med kommunikativa roller i Sverige under 2016, blev
Frida Boisen utsedd till Sveriges bästa digitala ledare.
Hon utsågs också till en av Sveriges digitala superprofiler, en av landets 150 superkommunikatörer och den femte mest populära kvinnliga föreläsaren i Sverige.
Unikt perspektiv
Frida Boisen har dessutom en lång publicistisk bakgrund i medievärlden, bland

annat som chefredaktör för kvällstidningen GT/Expressen och magasin som ToppHälsa, Allt om Resor och modemagasinet Plaza Kvinna.
Hon är idag även ansvarig utgivare för de flesta av Bonnier Tidskrifters titlar och
har därmed ett unikt perspektiv på hur man slår igenom mediebruset och bygger
framgångsrik affärsutveckling med nya digitala möjligheter.
– Det finns så oerhört mycket en organisation eller företag kan göra digitalt för
att nå rätt målgrupp, få rätt genomslag och nå sina mål. Bonnier Tidskrifter är Sveriges största feauturenätverk och når fler än två miljoner människor varje vecka.
Självklart jobbar vi hela tiden för att utveckla nya möjligheter till fantastiska användarupplevelser, ett outstanding innehåll och riktigt starka affärer, förklarar hon.
Flitigt anlitad föreläsare
Det är svårt att inte smittas av Fridas entusiasm, kunnighet och positiva energi

när hon på ett initierat sätt beskriver dagens och morgondagens möjligheter och
utmaningar.
– Några av de starkaste trenderna just nu är mot video, förstås ännu bättre dataanalys, robotisering och inte minst virtual reality.
Frida Boisens kunnighet och erfarenheter har lett till att hon är en flitigt anlitad
föreläsare om sociala medier, kommunikation, affärsutveckling, digitala strategier,
omvärldsbevakning och positivt ledarskap, såväl i Sverige som utomlands.
År 2014 blev hon utsedd till världsmästare i sociala medier vid tidningsvärldens
Oscarsgala, the INMA Awards i San Francisco, för kampanjen #votegbg.
– Alltför få företag i Sverige inser idag den enorma affärspotentialen inom sociala
medier. Det finns så oerhört mycket att lära sig om hur man gör för att ens varumärke ska bli viralt, hur man använder sociala medier för att bygga sitt varumärke,
sin story och inte minst: sin affär, förklarar hon avslutningsvis. n
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Frida Boisen
Frida Boisen har nyligen också publicerat den bästsäljande boken ”Digital
succé – så lyckas du med sociala
medier”, där hon delar med sig av sina
bästa tips för hur man gör för att starta
virala eldar och erövrar världen.

Fridas fem knep:
n Talk to the heart! För att nå igenom till ett annat hjärta - tala från hjärtat, med känslor
som hugger tag.
n Grunda i dina värderingar. För att kunna nå ut effektivt med ett budskap måste du veta vad du
eller ditt företag står för.
n Testa krokodiltricket. Vi har aldrig haft så lite tålamod och tid. Hugg tag direkt.
Fånga uppmärksamheten med en slagkraftig början.
n Var briljant. Lägg ribban högt. Slarva inte. Jobba med proffs! Riktigt fantastisk kvalitet
är det som vinner!
n Utvärdera mer! Gör mer av det som går bra, och mindre av det som inte går bra.
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Konferens i unik skånsk vingårdsmiljö

telefon 046-320 338 info@fladiematvingard.se www.fladiematvingard.se

BOKAR DU 10 RUM
ELLER MER SÅ BJUDER VI
PÅ LOKALKOSTNADEN.
Och vi tar INTE igen det på rumspriserna,
utan priset för boendet är våra gällande dagspriser!
Titta in på vår hemsida för mer information om lokaler etc.
Kontakta oss så tar vi fram ett bra förslag till dig!

www.helsingborg.hotelduxiana.com - caroline.jorwall@helsingborg.hotelduxiana.com
Bruksgatan 40 - Helsingborg - Tel: 042–13 23 40
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En unik eventlokal

mitt i centrala Stockholm
På vackra Skeppsholmen mitt i centrala Stockholm ligger Eric Ericsonhallen i vad som tidigare var
Skeppsholmskyrkan. Anläggningen drivs av Stiftelsen Carpe Vitam, i samarbete med Eric Ericson
International Choral Centre.

E

ric Ericsonhallens vision
är att, i Eric Ericsons anda, långsiktigt främja och
utveckla körmusiken och
dess utövare.
– Det som är lite speciellt för oss som anläggning är att vi inte är vinstdrivande och
att man, när man förlägger sitt arrangemang
hos oss, bidrar till att främja och utveckla
körmusiken berättar Matilda Grünberger,
som är sälj- och marknadsansvarig på Eric
Ericsonhallen. Carpe Vitam är en stiftelse
som uteslutande arbetar med kulturella och
sociala projekt och därför har vi också subventionerade priser för alla typer av kulturevenemang, förklarar hon.
Många olika sorters arrangemang
Den helt nyrenoverade byggnaden lämpar

sig för alltifrån kickoffer, konferenser, bolagsstämmor och middagar, till vigslar, teater, begravningar, dansföreställningar och –
förstås – konserter av olika slag.
I den pampiga lokalen har man tidigare
bland annat ordnat middagar för nobelpristagare och modevisningar och i samband
med Kronprinsessan Victorias bröllop bjöd
regeringen in till en stor galamiddag till pa-

rets ära i Eric Ericsonhallen.
– En av våra stora fördelar som mötesoch festlokal är att våra gäster kan vara helt
ostörda här, konstaterar Matilda Grünberger. I vår unika och vackra lokal är alla gäster VIP och man känner sig verkligen priviligierad som gäst när man kommer in i
denna fantastiska byggnad.
Skeppsholmskyrkan ritades av den berömda arkitekten Fredrik Blom som
även har ritat många andra byggnader på
Skeppsholmen, till exempel Exercishuset,
Amiralitetshusets och Mindepartementets
ombyggnad.
Kyrkan hette ursprungligen Karl Johans
kyrka – efter sin beskyddare Karl XIV Johan – och invigdes under pompa och ståt i
juli 1842 efter en byggperiod på hela 18 år.
Skeppsholmsbron, som på den tiden var en
pontonbro, sjönk tillfälligt under vattnet på
grund av tyngden från alla människor som
var på väg ut till den högtidliga invigningen..!
Stora renoveringar
I december 2001 avsakraliserades Skepps-

holmskyrkan och den är sedan dess en profan byggnad med större och bredare an-

vändningsmöjligheter.
År 2009 genomgick kyrkan, som då bytt
namn till Eric Ericsonhallen, en varsam renovering. Genom att installera en talkreflektor fick man ordning på den tidigare lite
problematiska akustiken.
För ett par år sedan fräschades lokalen
upp ytterligare och med en yta på 600 kvadratmeter och sittplatser för upp till nästan
450 gäster – och med ett av centrala Stockholms kanske mest attraktiva lägen – finns
det här nu plats för både stora och små evenemang. ●

Cifteryens

kon

Eric Ericson
Eric Ericson föddes 1918 och
gick bort i februari 2013. Hans arbete
gav de egna körerna hög status i Sverige och internationellt. Men han betydde också mycket för att etablera
körsång som en högtstående form av
musicerande och han räknas som en
av världens främsta körledare. Eric
Ericson är hittills den ende svensk
som fått Polar Music Prize.

ERIC ERICSONHALLEN: www.ericericsonhallen.se
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Stora konferenssatsningar på

Hotel Waterfront

B

est Western Plus Hotel
Waterfront Göteborg är
ett fyrstjärnigt fullservicehotell beläget vid Göteborgs hamninlopp, precis
där havet möter staden, i det trendiga området Klippan och med vacker utsikt över
Älvsborgsbron.
Klippan är ett framåtskridande och charmigt område med stor och spännande
mångfald. Här finns en mix av gamla och
nybyggda bostäder, restauranger, caféer,
hotell, kontor och företagslokaler. Många
konstnärer och kreativa personer verkar
och hämtar inspiration i Klippans omgivningar.
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Gammalt Porterbryggeri
Och i den fina tegelbyggnaden som förr var
Carnegies gamla Porterbryggeri finns idag
151 gästrum, elva konferenslokaler, wellness-avdelning, bar, restaurang och terrass
med havsutsikt.
– Med namnbytet och i och med att vi gick
med i Best Western, ville vi få lite mer frihet att plocka fram det unika som vi kan
erbjuda våra gäster. Och i detta sammanhang är ju naturligtvis vår historia, Porter
och det gamla bryggeriet som låg här tidigare en viktig del, berättar Jessica Jedenby,
marknads- och försäljningschef på Hotel

Waterfront.
Carnegie Porter tillverkas idag i Falken-

berg, men lagras här på hotellet och som
gäst kan man därför njuta av den lagrade
drycken. Hotel Waterfront är faktiskt världens största försäljare av Carnegie Porter,
som man dessutom lagrar upp till tio år för
att få den fylliga, runda smaken. Och vill
man lära sig mer om denna mörka ölsort
erbjuder Waterfront olika sorters Porterprovningar i en över 100 år gammal öltunna
som står alldeles intill hotellet.
Med havet som närmsta granne
Men de gamla byggnaderna runtomkring

hotellet påminner inte bara om Portertillverkning, utan i dessa kvarter huserade
även Ostindiska Companiet under sin stor-

Cifteryens

kon
Efter att vid årsskiftet ha bytt namn – från Novotel Göteborg
till Hotel Waterfront Göteborg och blivit en del av världen största
hotellfamilj, Best Western – storsatsar nu det fina hotellet i
Carnegies anrika Porterbryggeri på konferenser och möten.

hetstid och många strapatsrika färder har
utgått från Carnegiekajen utanför hotellet.
Även dagens konferensgäst kan känna historiens vingslag och salta stänk på Pråmen,
Hotel Waterfronts egen konferensbåt, som
numera ligger stadigt förankrad vid just
denna kaj.
– Många av våra gäster säger att den här
fina och spännande miljön ger konferensen
en extra dimension och vi tycker själva att vi
har väldigt bra förutsättningar för kreativa
möten, konstaterar Jessica Jedenby. Förutom Pråmen, har alla våra övriga elva konferenslokaler utsikt över Göta älv och från
några kan man dessutom blicka ut över öppet hav.

Storlek och funktion på konferenslokalerna varierar; alltifrån fyra personer till
130 personer i biosittning. Gemensamt för
dem alla är dock att de det senaste året har
uppdaterats med den senaste tekniken, hypersnabbt wi-fi och nya projektorer, allt för
att kunna erbjuda konferensgästerna en effektiv, smidig och samtidigt angenäm konferensupplevelse. ●

En annorlunda aktivitet
Göteborg har varit Sveriges bilbyggarstad sedan 1927 då den första Volvon
rullade av bandet. Från Waterfront
Hotel utgår numera den uppskattade
aktiviteten ”Volvo PV Safari”. I fem
Volvo PV 444/544, den äldsta från 1957,
kan upp till 19 personer antingen åka
med på guidade turer runt staden eller
köra själv under ledning av en guide.

Hotell Waterfront Göteborg
Hotell Waterfront Göteborg har 151 stora hotellrum och sviter, samt elva konferensrum, varav den största lokalen rymmer 150 personer. I restaurangen finns plats för
240 gäster och det finns även en festvåning för middag med plats för 100 personer.

HOTELL WATERFRONT GÖTEBORG: www.hotelwaterfront.se
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Storslagen
mötesplats i Malmö
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Med sitt perfekta läge intill Centralstationen och bara ett stenkast ifrån pulsen kring Lilla Torg reser sig
Clarion Hotel & Congress Malmö Live 85 meter över marken - ett nytt och fascinerande landmärke i
stadssiluetten och ett hotell som snabbt blivit stadens naturliga mötesplats.

G

ranne med det mesta
av vad Malmö har att
erbjuda vad gäller kultur, nöjen, shopping,
uteliv och parker ligger
detta nybyggda hotell, som verkligen erbjuder något långt utöver det vanliga för såväl
stadsbor som för besökare och konferensgäster.
Utsikten är slående över den närbelägna
stranden Ribersborg och via Malmös Citytunnel, som även den ligger alldeles intill,
når man härliga Köpenhamn på en dryg
halvtimme.
En levande mötesplats
Den konstintresserade gästen kan ta del av

en betydande samling internationell och
modern konst som hänger i hotellets allmänna ytor och den designintresserade kan
njuta av hotellets vackra skandinaviska inredning, signerad en rad kända arkitekter
och möbeltillverkare.
Clarion Hotel & Congress Malmö Live
är en levande mötesplats med allt samlat
under ett tak. Hotellets ”Living Room” är
hjärtat och pulsen i huset och här är ingen
dag den andra lik; ena dagen möts man av
en läcker fotoutställning och nästa en skön
jazzduo som uppträder.
– Även om vi är mycket stolta över vårt
utbud så byggs inte en levande mötesplats

på världsberömd design, snygga tavlor eller
ens den bästa musiken. En levande mötesplats handlar om människor. Det är människorna som skapar hög stämning oavsett
det gäller ett affärsmöte, en fika eller fredagens after-work. Och i vårt Living Room
finns det plats för alla typer av upplevelser
och möten, förklarar Jens Lyckman, VD för
Clarion Hotel & Congress Malmö Live.

ligt, konstaterar Jens Lyckman.
I anslutning till kongresshallen finns också två konsertsalar med akustik i världsklass, Malmö Live Konsert, som kan användas vid event, konferenser och andra
möten, men där det också arrangeras en
mängd olika typer av konserter och andra
evenemang öppna för allmänheten och hotellgästerna.

Regionens största kongresshotell
I hotellets bottenplan ligger den flexibla

Restaurang och skybar
Människor har alltid träffats över mat och

konferensvåningen, med totalt 14 lokaler i
olika storlekar. Kongressalen, med plats för
1500 deltagare, är också placerad på detta
plan och även denna lokal är flexibel och
kan snabbt delas av till fyra separata mötesrum om gästerna så önskar.
Den dynamiska kongresshallen och de
stora konferensrummen erbjuder flexibilitet för att skapa nya mötes- och evenemangsupplevelser för såväl nationella som
internationella gäster. Oavsett om man vill
ha en liten workshop eller en stor gala går
det att ordna här - bara fantasin sätter gränserna!
– Våra lokaler passar för alltifrån mässor
och mingel till middagar, banketter och fester. Och vi hjälper gärna våra gäster att ordna en catwalk, dansgolv eller andra snygga
och praktiska lösningar, allt med fokus på
att evenemanget ska bli så lyckat som möj-

dryck, och det är även en nog så viktig del
av en lyckad konferens. På Clarion Hotel &
Congress Malmö Live satsar man därför på
ett brett utbud av mat och dryck.
Marcus Samuelsson, en av världens mest
framgångsrika kockar, står för smaksensationerna i huset och har tagit fram två restaurangkoncept med tydliga influenser från
Mexico och USA, men också från Malmöregionen. Båda restaurangerna drivs av Frida Nilsson, bland annat känd från tv-programmet Kockarnas Kamp.
– Och är man sugen på en lyxig drink med
hisnande utsikt är det bara att ta hissen upp
till Skybaren som ligger högst upp i hotellet,
85 meter över havet, förklarar Jens Lyckman
avslutningsvis med ett leende. ●

Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Clarion Hotel & Congress Malmö
Live har 24 flexibla konferenslokaler som lätt kan anpassas efter varje mötes behov. Lokalerna har kapacitet
från två till 550 deltagare och i kongressalen finns det plats för upp till 1500 personer. I anknytning till mötesrummen ligger även ett utställnings- och mingelområde på 1300 kvadratmeter.

CLARION HOTEL & CONGRESS MALMÖ LIVE:
www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-congress-malmo-live/
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Swing by
Golfbaren

Cifteryens

kon

siktar högt
Med sin själ och sitt hjärta i bangolfen har Hans Olofsson skapat ett
annorlunda, men samtidigt enkelt och lättillgängligt, konferenskoncept. Och att minigolf är en rolig gruppaktivitet som passar alla, tar
Swing by Golfbaren nu fasta på när man öppnar en helt ny inomhusbana – med stort fokus på ett högklassigt kök och fantastisk miljö –
mitt i centrala Stockholm.

H

ans Olofsson har en
lång bakgrund som
spelare inom minigolfen, eller bangolf som
tävlingsformen heter;
han är flerfaldig svensk mästare och tog
VM-guld med svenska herrlaget år 2001
och 2003.
– Efter det har jag i flera år drivit två utomhusbanor, en på Kungsholmen i Stockholm och en i Göteborg och jag kände nu
att det var dags att lyfta minigolfupplevelsen
till en helt ny nivå, berättar han.
Spänner bågen högt
Swing by Golfbaren, som precis har öpp-

nat på Surbrunnsgatan 46 i Stockholm, är
minigolf på riktigt, mat för alla smaker och
cocktails med glimten i ögat. Här står minigolfen naturligtvis i centrum, men lika
mycket omsorg har lagts på mat, dryck och
miljö. Här är gräset lite grönare, drinkarna
mer sofistikerade och stämningen lite mer
swinging 30’s och minigolfbanorna utformade med fingertoppskänsla och en helt
unik atmosfär.
– Vår ambition med det nya inomhusprojektet har varit att spänna bågen mycket högre än tidigare. Därför satsar vi stort på mat
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och dryck och har rekryterat väldigt duktig
kökspersonal, som kommer att laga spännande och god mat med en amerikansk
twist från såväl New York som Hawaii och
Missouri.
Förbudstiden inspirerar
Förutom själva banorna och restaurang-

en, har Swing by Golfbaren även två egna
cocktailbarer där man fem dagar i veckan
erbjuder livemusik och omsorgsfullt skapade cocktails och självklart andra spännande
alternativ med och utan alkohol.
– Hela konceptet är inspirerat av förbudstiden på 1930-talet, vilket var den period då
minigolfen verkligen slog igenom på riktigt
och då framför allt i USA. Dekoren, musiken, maten och själva designen och uppbyggnaden av minigolfbanorna – allt har vi
gjort med inspiration av denna epok, berättar Hans Olofsson.
Och oavsett om det handlar om en kickoff, after work, konferens eller kalas är
Swing med på noterna.
– Vi kan ordna alla typer av minigolfupplevelser för små och stora sällskap. För att göra
det enkelt för våra gäster har vi satt ihop ett
gäng combos, men vi skräddarsyr också gärna upplägg som passar varje sällskap.

Kreativ mötesmiljö
På Swing by Golfbaren kan man ta emot

grupper från två till 150 personer. Och med
projektorer, bekväma och praktiska möbler
i restaurangen, barerna och till och med i
anslutning till själva minigolfbanan, kan
man dessutom erbjuda en kreativ mötesmiljö för den som vill lägga ett arbetsmöte
innan eller efter golftävlingen.
– Minigolf är en verkligt bra och enkel företagsaktivitet. Det är kul att spela, alla kan
vara med och det passar oavsett om du är
kille eller tjej, ung eller gammal, sportig eller mindre sportig. Och det är socialt och
avkopplande, lekfullt och tävlingsinriktat,
allt beroende på vad man önskar, konstaterar Hans Olofsson med ett leende. l

Swing by Golfbaren
Den allra första miniatyrgolfbanan byggdes i USA 1916. Redan 1930 sägs det ha funnits 20.000 minigolfbanor i USA. 1931 byggdes de
första banorna i Sverige och minigolf blev nästan direkt en sport som växte. År 1937 bildades Svenska Miniatyrgolfförbundet och
de första mästerskapen i minigolf spelades redan året efter. År 1939 fanns elva miniatyrgolfklubbar Sverige och tio år senare var
antalet 35 klubbar. Under femtiotalet etablerades allt fler banor – inte minst i Stockholmstrakten.
Swing by Golfbaren öppnade i början av februari i år och blir Hans Olofssons tredje bana; de två andra, under namnet Golfbaren,
ligger i centrala Göteborg respektive på Kungsholmen i Stockholm.

Swing by golFbaren: www.swingbygolfbaren.se
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IMA
lyfter fram

värdefulla assistenter
Nätverket European Management Assistants (EUMA) har i drygt 40 år arbetat som ett högkvalitativt nätverk
för vd-assistenter i Europa. Som ett tecken på nätverkets utökade roll i samhället och världen bytte man
nyligen namn till International Management Assistants (IMA).

I

MA:s cirka 1600 medlemmar finns
idag i fler än 25 olika länder – med
medlemsklubbar dock hittills endast i europeiska länder, men med
fler och fler enskilda medlemmar i
utomeuropeiska länder.
– Vi har börjat få in medlemmar som bor
och arbetar i länder som Dubai, Sydafrika
och USA, och vi kände därför att det var
dags att anpassa även namnet till ett större
sammanhang, berättar Maria Cirillo, som
är ordförande i den svenska sektionen av
IMA och som till vardags arbetar som vdassistent på Mälarenergi AB.
Medlemmarna i IMA arbetar som kvalificerade assistenter, i såväl mindre bolag som
på större multinationella företag samt på
myndigheter och organisationer, men alltid
på högsta ledningsgruppsnivå. Tanken är
att nätverket ska bidra till utveckling av yrket och därmed statusen för kåren som helhet, samtidigt som det ska erbjuda de enskilda medlemmarna en möjlighet till kompetensutveckling och personlig utveckling.
– Vi jobbar hela tiden för att vår yrkes-
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Maria Cirillo

grupp ska vara kompetent och ligga i framkant, samtidigt som vi vill stärka bilden av
oss och visa att vi är en värdefull spelare på
våra arbetsplatser, förklarar hon.
Sverige största medlemslandet
Sverige är IMA:s största medlemsland, med

275 medlemmar och med en organisation
som är uppdelad på fyra geografiska regioner, där varje sektion anordnar en lång rad
olika möten, föredrag, studiebesök och andra aktiviteter.
– I vår klubb träffas vi varje månad. Temat
och formen för mötena kan variera men det

har alltid sin grund i något som är en utvecklingsmöjlighet kopplad till vårt jobb,
berättar Maria Cirillo.
Förutom dessa månatliga träffar, anordnas varje år en nationell konferens i samband med årsmötet, en träningsdag i något
av medlemsländerna samt en stor konferens
i samband med IMA:s internationella årsmöte på hösten.
– Vi genomför också olika typer av medlemsundersökningar där vi försöker ta fram
trender i vår bransch och se vilka frågor
som är viktiga för våra medlemmar, så att vi
arbetar på rätt nivå.
Mentorskap och yrkesutbildning
IMA arrangerar även olika former av men-

torskap och nyligen har man också, tillsammans med Företagsuniversitetet, tagit fram
en särskild vd-assistentutbildning, anpassad
till yrkets specifika krav och utmaningar.
– Tidigare har de flesta som arbetar inom
vårt yrke ofta haft en treårig gymnasieutbildning i botten. Och på senare år är det
många som även har akademiska studier i

”Vi jobbar hela
tiden för att vår
yrkesgrupp ska vara
kompetent och ligga i
framkant, samtidigt
som vi vill stärka
bilden av oss och visa
att vi är en värdefull
spelare på våra
arbetsplatser”

exempelvis språk, marknadsföring och ekonomi bakom sig. Och just eftersom det är
ganska stora variationer i utbildningsbakgrunden, och då yrket är väldigt speciellt,
startade Företagsuniversitetet en vd-assistentutbildning. Där finns nu medlemmar
från IMA med som talare vid olika tillfällen och utbildningen har blivit oerhört uppskattad och efterfrågad, konstaterar Maria
Cirillo.
I februari varje år genomför Företagsuniversitetet också en konferens för assistenter och administratörer, Vidgade Vyer,
tillsammans med IMA. I samband med
denna delas även utmärkelsen Office Professionals Award ut till en yrkesverksam assistent på ledningsnivå som konsekvent visat att hon/han uppfyller följande kriterier;
är kreativ, en skicklig problemlösare och en
god kommunikatör, har insikt och förståelse för att främja företagets affär, har mod
och integritet och håller lojaliteten högt. I
juryn för detta pris finns representanter för
Företagsuniversitetet, Nordic Choice och
IMA. l

International
Management
Assistants (IMA)
International Management Assistants (IMA) är ett internationellt
yrkesnätverk för assistenter på
ledningsnivå. Nätverket grundades
som European Management Assistants (EUMA) år 1974 i Frankrike
och finns idag i 26 länder. I början
av februari bytte man namn till International Management Assistants.
Organisationens syfte är att stimulera medlemmarnas personliga och
professionella utveckling genom
nätverkande, seminarier, företagsbesök och projektarbeten. Varje år
anordnas också en stor konferens
för samtliga medlemmar. Totalt
finns cirka 1600 medlemmar, varav
275 stycken i Sverige, vilket gör
Sverige till det land med flest antal
medlemmar. Den svenska organisationen är uppdelad i fyra regioner:
norra, södra, östra och västra.
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Genuin 1700-talsmiljö på

Ruders Egendom

Ruders är en vacker herrgård med anor från 1600-talet, lantligt belägen utanför Tibro. Här spenderar du en
weekend i herrgårdsmiljö eller konfererar på ett annorlunda sätt, samtidigt som du känner historiens vingslag på en av Skaraborgs mest välbevarade gårdar.

R

uders var på 1700-talet
en av Skarborgs större gårdar och säte för
flera adliga ätter som
Björnberg, Wulfvenstierna, Printzensköld och Fock. Den borgerliga släkten Dyrssen var den som senast
disponerade Ruders som privatbostad.
Under senare delen av 1900-talet ägdes
fastigheten av Uppsala Universitet men
skötseln var kraftigt eftersatt. Med ett sön-
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derrostat tak, hussvamp i grunden, en
sprucken putsfasad och fönsterbågar där
färg trillat av, var det brådskande att herrgården fick nödvändig vård. År 2014 övertog nuvarande ägare Ruders Egendom och
startade omedelbart ett projekt för att rädda
herrgården.
Stort byggnadsvårdsprojekt
I ett omfattande byggnadsvårdsprojekt,

med rådgivning av K-märktspecialister och

riksantikvarien på Skara Länsmuséum, fick
ett 50-tal entreprenadfirmor i uppdrag att
återställa Ruders till sin forna glans.
Samtliga byggnader restaurerades såväl utvändigt som invändigt - att bara att
gå igenom de 240 fönsterbågarna som behövde skrapas trärena och linoljemålas tre
gånger, blev ett heltidsjobb för två personer!
De handblåsta fönstren kittades om och beslagen rostskyddsbehandlades.
Den röda tråden i renoveringen var att

återställa/bevara så mycket som gick i gammal anda och med gamla byggnadsvårdstekniker. Allén fram till byggnaden togs om
hand och gatubelysning installerades för att
vägleda både fram till entrén och runtom
i parken. En ny terrass i kalksten med två
trappor byggdes på baksidan och en gammal potatiskällare blev nu vinkällare när de
gamla tegelvalven plockades fram bakom
putsen.
På herrgården kan man idag, efter den
omfattande renoveringen, boka in ett bröllop, konferens, event, minnesstund eller
släktmiddag. På sommaren kommer turister från världens alla hörn och njuter av den
fridfulla atmosfären. På baksidan av herrgården möts man av en vidsträckt vy och
känslan av harmoni med naturen.
Mat med omtanke om miljön
I herrgårdens kök lägger kocken stor vikt

vid att ta vara på närodlade och ekologiska
råvaror.
– Vi köper råvaror från handlare i trakten,
plockar vår egen svamp, bär och använder
honungen från parken. På vår meny hittar
man något för alla, förklarar kocken Lars
Karlsson, som har tagit fasta på Ruders historia och till exempel kan erbjuda Slottsgryta enligt ett recept från en gammal tidning
som använts som fyllning i en av väggarna
och som hittades när man tapetserade om
2014.
Många aktiviteter inom räckhåll
Från Ruders är det lika långt eller nära till

allt; här finner man Hjo, Skövde, Karlsborg, Skara och Lidköping inom bekvämt
räckhåll och populära utflyktsmål som den
RUDERS EGENDOM: www.ruder.se

vackra Klosterkyrkan i Varnhem, Tivedens
nationalpark, Skara Sommarland, Göta Kanal och Läckö slott. Och direkt från Ruders
egen gårdsplan kan man följa i riddare Arns
spännande fotspår ut på Västgötaslätten.
Varje år avgår också en expedition för att
observera tranorna vid Hornborgarsjön,
men man erbjuder också guidade svampplockningar, historisk afton med gästföreläsare, grillkvällar på sommaren och konstrundor i trakten.
Tibro var förr mest känt för att ha varit
Sveriges Möbelcentrum och idag lever genuina snickerier kvar i Tibro och de är absolut värda att besöka om man letar efter
det lilla extra.
– Men idag kanske det mer är de stora
idrottsmännen och -kvinnorna som satt Tibro på kartan, som exempelvis konståkarna
Viktoria och Yoshi Helgesson, enduromästaren Anders Eriksson och tennisproffset
Robin Söderling. Tibro har dessutom ett
fantastiskt gott vatten och är med sin lantliga luft och lugna atmosfären den perfekta
platsen för avkoppling och eftertanke i en
stressig vardag, konstaterar Malin Forsdal,
som numera driver verksamheten på Ruders Egendom. ●

Ruders Egendom
På Ruders finns elva dubbelrum och
konferensmöjligheter för upp till
60 personer i magasinet. I huvudbyggnaden finns fem salonger och
två matsalar, alla inredda med
tidstypiska möbler och antikviteter
från 1700- och 1800-talet.
Ruders Egendom välkomnar dig med
påståendet: ”Det var bättre förr”
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Ett skönare liv på
Hooks Herrgård

Intill natursköna Hokasjön, strax söder om Jönköping, har Hooks Herrgård i drygt femtio år varit en given
mötesplats för såväl konferenser som privata besök.
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H

ooks Herrgård har
anor från 1300-talet
och har genom århundradena tillhört
olika adelssläkter. I
slutet av 1800-talet vallfärdade drottning
Sofia, Oscar II och prins Eugen hit för att
njuta av den fina lantluften och dricka Hokasjöns hälsosamma vatten.
År 1963 köptes herrgården av familjen
Edberg och gjordes då om till Sveriges allra
första fristående konferensanläggning. Idag
drivs verksamheten vidare av tredje och
fjärde generationen Edberg.

Moderna och kreativa lokaler
I den vackra 1700-talsmiljön kan man nu

njuta av god mat och dryck, spa och träning
samt golf på två intilliggande banor, samtidigt som man kan konferera i toppmoderna
konferenslokaler.
Och med totalt 20 konferensrum - varav
det största, Rännet, rymmer upp till 300
personer – och alla utrustade med den senaste tekniken, finns det på Hooks Herrgård gott om plats för konstruktivt tankearbete!
service är A och o
Men minst lika viktigt för en lyckad konfe-

rens är det bemötande gästen får av anläggningens personal och det har man på tagit
fasta på här.
– Vår inställning och utgångspunkt är att
vi löser allt med ett leende, förklarar Hans
Edberg, VD för Hooks Herrgård. Vi får
mycket positiv feedback från våra gäster
som tycker att vår personal sprider glädje
hooks herrgård: www.hooksherrgard.se

och trivsel. Detta är något som vi å ena sidan arbetar aktivt med, men det är å andra
sidan något som jag också tror sitter i väggarna här efter våra femtio år i konferensbranschen.
Modern spa-anläggning
På ett fantastiskt läge intill den vackra herr-

gårdsbyggnaden kan Hooks Herrgårds gäster njuta av hotellets sköna spa, ritat av den
berömda arkitekten Per Öberg och invigt
för två år sedan.
Här kan man simma i en 20 meter lång
swimmingpool, njuta av bastulandskapet
med upplevelseduschar, eller sitta i en av de
varma källorna utomhus intill sjökanten.
– Vårt nya spa har verkligen inneburit ett
stort lyft som både konferensgäster och privata sällskap uppskattar oerhört mycket,
berättar Hans Edberg. Många konferensgrupper väljer att lägga ett par timmar på
att vistas här istället för att genomföra andra klassiska teambuildingsaktiviteter. En
konferens eller ett möte handlar ju också så
mycket om att lära känna sina kollegor på
ett personligare plan. Och vår erfarenhet är
att många lättare öppnar upp sig i en härlig spa-miljö än i ett vanligt konferensrum,
konstaterar han avslutningsvis. l

Hooks Herrgård
Hooks Herrgård har 105 hotellrum
varav fem sviter. Det finns tolv
konferenslokaler och åtta grupprum,
med plats för konferenser med upp
till 300 deltagare.
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Vid södra Mälaren, en mil norr om Eskilstuna, cirka en timme från Stockholm.
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Sundbyholms Slott
- vacker miljö året runt!
Skapa minnen med årets bästa
konferenserbjudande!

Maskeradbal eller
Vikingamiddag?

Till och med april kan konferensgrupper på minst 20
personer välja 1700-tals maskeradbal eller vikingamiddag i egen festlokal för endast 250 kr ex moms
per person i tillägg till helpensionen.
Dräkter, egen festlokal och kanonsalut ingår!
Dessutom har vi just nu rabatterade helpensioner.
sundbyholms-slott.se/konferenserbjudanden

”We Love Mondays” - måndagar har störst helpensionsrabatt, halva priset på lokal & välkomstdrink - året runt!
Gruppaktiviteter och temamiddagar: 1700-tals maskeradbal,
vikingamiddag, hot spa bad, bastu, skattjakt, mordgåta, kreativt måleri,
smak- & doftpromenad, samarbetspussel, champagneprovning,
vinprovning, chokladprovning, musikquiz, ponnytrav, dryckesquiz.
sundbyholms-slott.se/foretagsaktiviteter

info@sundbyholms-slott.se
016-428400

KONFERENS, WEEKEND, FEST & BRÖLLOP

Utlandskonferens

Namn: Katarina Salvert,
äger resebyrån Travelroom.
Favoritresmål: Seychellerna.
Bästa reseminne: Paddlat kanot i
Amazonas.
Drömresmål: Har besökt alla
drömresmål!

Lyxresor och
restrender 2017

Maldiverna.

”Lyxresor betyder inte bara hotell med kristallkronor och egen butler. Man kan bo på fantastiska och
exklusiva hotell utan att det blir kommersiellt; bo på undervattenshotell i Indiska Oceanen, funky
designhotell i Europa, bekväma tält på savannen i Afrika eller sova på däck under stjärnorna
ombord på kryssningsfartyg i Karibien.”

M

odern reselyx handlar om
100 % närvaro i vilda, extrema, äkta och unika
platser som mäts i personlighet, mening och innehåll. En resa ska
vara allt vi förväntade oss och mycket mer.
Den ska stimulera oss emotionellt och intellektuellt.
Varför söker vi oss till det unika eller rentav extrema? Världen blir alltmer homogen
– samma saker finns överallt. Vi söker oss
till det unika och speciella och vill inte vara
som alla andra. Statussymboler är ute – äkta
resor och upplevelser är det rika livet och
ger hög status.
Moderna turister kräver ekologiskt och
autentiskt tänk av hotellen och turismministeriet för en hållbar framtid – där turismen bidrar. Hotelledningen är noggrant utvald och tar ett seriöst ansvar, respekterar
området, naturen och lokalbefolkningen.
De bygger relationer och fokuserar på ekologisk återvinning, lokala produkter och lokal arbetskraft. l

Bora Bora, Franska Polynesien.

Star Clippers seglingar.

9 restrender 2017

Känslomässiga upplevelser – sträva efter livslånga minnen
Resecoach – får inspiration och hjälp av min personliga resekonsult
Utöver det vanliga och extrema – överraska mig
Privat & personligt – jag loggar ut, hitta mig om du kan
Slow motion – stress detox
Sista chansen att se det – utrotningshotad djur & natur
Funky & Design – hotellet är destinationen
100 % här & nu – uppleva med mina 5 sinnen
Bucket list – 50 platser att se och uppleva innan jag dör
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Tips

för er nästa konferens
Det finns oändligt många listor på tips på hur man arrangerar sin konferens på bästa sätt, och vad man inte
får glömma bort att komma ihåg. De är superbra dessa listor och utgör grunden för en väl förberedd konferens. Men vi har istället funderat lite kring vad det verkligen är som gör att medarbetarna uppfattar konferensen som lyckad och varför. Vad är det som deltagarna minns efter konferensen? Vad pratar man om efteråt?
Den här listan vilar inte på en vetenskaplig grund utan bygger snarare på våra erfarenheter som bokningsbolag, då vi hjälpt till att boka nästan 10 000 konferenser på tio år. Här är några av tankarna vi har:

l Sänd ut agendan i förväg och öppna även upp
möjligheten för medarbetarna/deltagarna att delta mer aktivt
i konferensen. Detta kan göras genom att ställa frågor i förväg som medarbetaren kan ge respons på eller tänka
igenom i förväg.

l Välj noga ut mötesplatsen för er
konferens. Tänk efter noga, är det geografiska
läget superviktigt med lättillgängliga kommunikationer eller är det viktigare med avskildhet
och hög servicenivå?
l Starta upp konferensen med en

aktivitet som tillåter er att skratta, slappna av och ba-

ra umgås med varandra. Minnen skapas, deltagarna får anledning att upptäcka andra sidor av sina medarbetare än de
som är synliga på jobbet. Vanligast är dock att man klämmer
in en timmes aktivitet i slutet av dagen och ibland
känns det som att det görs för att man måste.
Att starta med en aktivitet kan istället grunda för bra resultat resten av dagen.

l Använd andra typer av

mötesformer istället för den tradi-

tionella skolsittningen. Involvera deltagarna istället för att ha dem som passiva
lyssnare. Varför inte en Open-space med ett
tydligt tema och rörlighet i lokalen i självstyrande grupper? Eller en Cafémodell för kreativt idéutbyte där även deltagare som inte gärna pratar inför andra
människor får möjlighet att komma till tals?

l Ge deltagarna en festlig middag. Minnen
skapas av skratt, njutning och glädje! Boka underhållning
som ramar in festmiddagen, en riktigt kul ståuppare eller
musikunderhållning som ger festkänsla.
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Mässkalender
Som specialister på konferenser och möten vill vi ge dig som konferensbokare möjligheten att träffa konferensanläggningar under trevliga former. Varje år arrangerar vi därför spännande kundarrangemang där du som bokar konferenser får
möjlighet att knyta värdefulla kontakter med fina konferensanläggningar runt om i landet. Våra kundevent ger dig en unik
möjlighet att hitta spännande idéer för er nästa konferens, både vad gäller mötesplatsen men även artister och talare.

Stockholm
HAPPY MEETINGS: 22 maj 2017 Kl. 14.00-16.00
Rundabordssamtal med kundsamtal i fokus.
Plats: Nalen, Stockholm
LYXTORSDAG: 14 september 2017 Kl. 16.00-19.00
Workshop med guldkant.
Plats: Café Opera, Stockholm
JULGLAM: 23 november 2017 Kl. 17.00-19.00
Workshop med julpyssel.
Plats: Operaterassen, Stockholm

Göteborg
LYXTORSDAG: 7 september 2017 Kl. 16.00-18.30
Workshop med guldkant.
Plats: Centrala Göteborg

Malmö

LYXTORSDAG: 18/5 2017 Kl. 16:00-18:30
Workshop med guldkant.
Plats: Hotel Mäster Johan, Malmö
MEETING LIVE: 6/10 2017 Kl. 10:30-15:00
Workshop och föreläsningar.
Plats: Clarion Hotel Malmö Live

Oslo

LYXTISDAG: 14 mars 2017 Kl. 16.00-18.30
Workshop med guldkant.
Plats: Grand Hotel Oslo

Julglam

Ett riktigt julinspirerat event där du
som konferensbokare får möjlighet att
träffa fina konferensanläggningar under avslappnade och stäminingsfulla former. Vi julpysslar, provsmakar julgodis samt
annat trevligt som hör julen till.

Happy Meetings

Rundabordssamtal med kundsamtal i
fokus. Ett kundevent där du som konferensköpare bjuds på
en smakresa med Afternoon Tea samtidigt som du träffar
konferenseliten. Välkommen till ett kundevent utöver det
vanliga!

Lyxtorsdag

Välkommen till en workshop med
guldkant, ett lyxigare event där du får möta en bukett av fina
och professionella konferensanläggningar, botanisera bland
vackra smycken, sköna och väldoftande krämer, utsökt choklad och goda bakverk. Det bästa av allt är att du kan köpa
med dig en del hem – om du vill! Passa på att njuta av en
avkopplande handmassage och porlande drycker som avnjuts
till inramningen av skön musik. Lyxtorsdag är en effektiv
workshop som pågår under två - tre timmar och genomförs
på olika orter i landet.

Meeting Live

Ett nytt, innovativt och annorlunda event
där du som planerar event och konferenser möter en bredd av professionella anläggningar från hela
Sverige. Meeting Live är en komplett mässa med flera olika
inriktningar för att möta dina olika behov. Du träffar anläggningar från olika kategorier såsom Wellness/Spa, Cityanläggningar, Herrgårdar/Slott, Konferensanläggningar, Kongress,
Skärgård, Utland och transport/kommunikation. Under 2017
är du välkommen att träffa oss i en stad nära dig då vi drar
ut på Meeting Live On Tour i Norrköping, Linköping, Västerås,
Örebro och Jönköping.

Övriga orter

Arrangör:

MEETING LIVE ON TOUR: Norrköping/Linköping: 6-7 april.
Västerås/Örebro: 26-27 april. Jönköping: 10-11 maj
Tillsammans blir vi starka. Häng med på Meeting Live On Tour!

Compro Möten och Event
Råsundavägen 1, Solna
www.compromotenevent.se
www.svenskmotesdesign.se

För mer information om våra mässor och anmälan: www.compromotenochevent.se/evenemang
63

rsdag
o
t
x
y
L
lm
ho
Stock ari
u
19 jan

Lyxtorsdag &
Partnerdagen

rsdag
Lyxto rg
o
Göteb ari
u
26 jan

64

Våren har rivstartat för oss på Compro Möten & Event. Vi har under årets första månad haft förmånen att välkomna
fler än 500 konferensköpare till vårt kundevent Lyxtorsdag som vi arrangerar varje år på Café Opera i Stockholm
och på Auktionsverket Kulturarena i Göteborg. Lyxtorsdag kännetecknas av nätverkande, champagne, mingel,
spännande sidekicks, skön musik, lyxiga smakbitar av delikatesser från anläggningarna och konferenssnack på hög
nivå. Allt detta ackompanjerat av ett urval av Sveriges främsta konferensanläggningar med fina erbjudanden till
dig som bokar konferenser. Vi har även bjudit in våra partneranläggningar till en Partnerdag på Oscarteatern, där vi
fått lyssna till Frida Boisen, sociala-medier-expert på SVT och Henrik Larsson-Broman från Prosales som talade om
framtidens försäljning. Kika gärna på våra mingelbilder - kanske känner du igen dig någonstans!

erPartnen
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Underhållning

Mångfasetterade

Anna-Lena
Brundin

Hon började sin karriär på roliga timmen i skolan i Lund, fortsatte som pantomimartist på Dramaten i
Stockholm och drog sedan till Berlin för att – utan kunskaper i språket – spela sin egenskrivna teaterpjäs på
tyska. Efter att SVT upptäckt henne och Lill-Marit Bugge blev de rikskända som Nancy och Carina och
därefter har Anna-Lena Brundins karriär rullat på i många olika skepnader och faser.

T

ack vare en uppmuntrande och snäll fröken i lågstadiet i Lund
fick den nioåriga Anna-Lena Brundin smak på showandets tjusning och efter det fanns inga tvivel om vad hon ville göra med
sitt liv.
– Jag hade klätt ut mig till kines och klassen skrattade gott. Vilken känsla! Jag var för evigt fast i pajasträsket och som tolvåring skrev jag i min
dagbok: ”När jag blir stor ska jag bli komiker eller författare.”

Tysk cabarét
Efter gymnasiet följde en tid av pantomimteater och teaterspelande i egna teater-

grupper i Lund, Stockholm och Berlin; i sistnämnda stad uppträdde hon, tillsammans med vapendragaren Lill-Marit Bugge, med sin egna cabarét på tyska.
År 1985 kom Sveriges Television ned till Berlin för att göra ett reportage om tysk
undergroundkultur och upptäckte då de två unga tjejerna. Året därpå flyttade
Anna-Lena och Lill-Marit tillbaka till Sverige igen och blev de omtalade programledarna Nancy & Carina i det direktsända rockprogrammet ”Daily Live”.
Efter det tog det verkligen fart för Anna-Lena Brundin; en Edith Piaf-platta i
egenhändig skånsk översättning, en tangoplatta inspelad i Buenos Aires och ett
flertal böcker, som exempelvis romanen ”Nej tack, jag åt nyss” (en tragikomisk
berättelse om en flicka från Lund som heter Anna-Lena och som tappat kontrollen över mat…) och flera kattböcker tillsammans med Staffan Heimerson. Men
också shower, tv-serier, konserter och stand-up-föreställningar.
– Åren har rullat på och det ena projektet har avlöst eller lett till det andra. Allt
har varit spännande och mycket varierande, konstaterar hon glatt.
Konferencier och moderator
Förutom att Anna-Lena Brundin just nu är aktuell med ny platta, ”Jazz för skepps-

brutna”, där hon, tillsammans med sambon Jan Sigurd, sjunger egna låtar varvat
med standards i skånsk översättning, tar hon också, sedan ett par år tillbaka, olika
uppdrag som konferencier och moderator.
– Att vara konferencier över ett evenemang är för mig ett stort nöje. Att få lära
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känna och presentera intressanta talare, lyssna och
sedan kommentera efteråt. Jag gillar verkligen att
hålla ihop dagen, ha en röd tråd, informera, intervjua, dela ut priser – hela tiden med humor i botten.
Att vara moderator är även det en utmaning som
hon tagit sig an under de senaste åren och där gäller det att vara insatt i ämnet och hjälpa till att styra
debatten. Uppdragsgivarna har varit alltifrån Socialtjänsten i Malmö, där nya arbetssätt skulle presenteras, Svenskt Näringsliv och Strålfors AB som korade
”årets entreprenör”.
– Och så var jag moderator på Årets Kocks seminarier som behandlade klimatförändringarna. Både
socialarbete och klimatförändringar kan ju upplevas
som tunga ämnen. Min roll som moderator är att
styra samtalet och ge alla möjlighet att få prata på
ett avslappnat och lugnt sätt, men också att lätta upp
stämningen, vilket jag ibland gör med hjälp av lite
bisarra frågor...! Inget seminarium är det andra likt
och det gäller att ständigt anpassa sig efter de man
talar med och för, förklarar Anna-Lena Brundin.
Oscarsnominerad
I skrivande stund har hon just fått reda på att filmen

En man som heter Ove, där hon spelade den grävande lokala journalisten Lena, har Oscarsnominerats.
– Inte alls förvånade, avslutar hon. Denna film är
så mycket värme, intelligens, kärlek och humor. Den
ger hopp om förbättring – något dagens värld akut
behöver. n

Anna-Lena Brundin kan bokas genom Lindau Artist & Talare på Lindau.se
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Vi rekommenderar 1909 Sigtuna Stads Hotell, 7A Centralen, 7A Odenplan, 7A Strandvägen, Almåsa
Konferens och Svartkrogen, Apple Hotel & Konferens, Artipelag, Aspenäs Herrgård, Auktionsverket
Kulturarena, Balingsholm Kursgård, Bergabo Hotell & Konferens, Best Western Plus Park Airport Hotel,
Birka Cruises, Björholmens Marina & Sealodge, Blue Hotel, Bomans Hotell, Bommersvik, Brook Hotels
Arlanda, Café Opera, Casion Cosmopol, Chalmers Conference Centre, Djurönäset konferens & hotell,
Dockyard Hotel, Drottninggatan 89, Dufweholms Herrgård, Elite Stadshotellet Eskilstuna, Eric Ericsonhallen, Ericsbergs Säteri, Essinge Konferenscenter, Fagerudd Konferens, Falkenberg Strandbad, First
Hotel Arlanda Airport, First Hotel Billingehus, First Hotel Linné, First Hotel Norrtull, Folketshus Göteborg,
Friiberghs Herrgård, FågelbroHus, Färna Herrgård & Spa, Golfbaren Kristineberg, Gothia Towers,
Gripsholms Värdshus, Gullmarsstrand Fiskebäckskil, Gyllene Uttern, Gällöfsta Konferens, Haga Forum,
Haga Slott, High Court, Hooks Herrgård, Hotel Fars Hatt, Hotel J Nacka Strand, Hotel Mullsjö, Hotel
Riverton, Hotel Riviera Strand,
Hotel Rusthållargården, Hotel Skansen i Båstad, Hotel
Skeppsholmen, Hotel Svea
Österlen, Hotel Ullinge, Hotel
Waterfront Göteborg, Hotell
Snabb
och
komplett
söktjänst
Högland, Hotell Kristina, Hotell
Sommarhagen, Hällsnäs Konsom fixar hela konferensen.
ferens, Häringe Slott, Höganäs
Hamnkrog, Högbo Brukshotell
Sandviken, Isaberg, IVA Konferenscenter, Johan & Nyström
Kostnadsfri rådgivning
at Work, Johannesbergs Slott,
Jordhammars Herrgård, Jönköoch bokning av din konferens
pings Hotell & Konferens, Kajskjul 8, Kalmar slott, Knistad
i Sverige eller i utlandet.
Herrgård, Kosta Boda Art Hotel, Kronovalls Vinslott, KrusenVi ger även kreativa och
berg Herrgård, Kungsörstorp
Kungsör, Kviberg Park Hotel
inspirerande förslag på
& Conference, KynnefjällsNatur, Kämpasten, Körunda
föreläsare, aktiviteter och
Golf & Konferenshotell, Lastberget Konferens, Lejondals
underhållning.
Slott Bro, Leufstabruks Wärdshus, Linköping Konsert & KonRing 08-540 233 90 för
gress, Malmö Konferenscenter,
Marstrands Havshotell, Miss
personlig service, chatta med oss
Clara by Nobis, Nalen, Noors
Slott, Nordens Ark, Nynäs
på Konferensguiden.se eller maila
Havsbad, Nynäsgården Hotell & Konferens, Näringslivets
till bokning@konferensguiden.se
Hus Konferens & Restaurang,
Nösund Havshotell, Nötesjö
Konferenshotell, Operakällaren, Oscarsteatern, P5 Umeå,
Pelles Lusthus, Pensionat Styrsö
Skäret, Radisson Blu Royal Viking Hotel, Regissörsvillan Restaurang & Konferens, Restaurang Valand, Rimforsa Strand
Kurs & Konferens, Ronnums
Herrgård, Ruders Egendom,
Runö Möten & Events, Rånäs
Slott, Rönneberga Konferens,
Sankt Jörgen Park, Sheraton
Stockholm Hotel, Sigtunastiftelsen Hotell & konferens, Sju
Sjöar, Sky High Meetings –
Turning Torso, Skåvsjöholm
konferens & möten, Smådalarö
Gård, Smögens Hafvsbad,
Stallmästaregården Norrtull,
Stockholm City Conference
Centre, Stockholm Waterfront Congress Centre, Stora
Brännbo Konferens och Hotell, Summit Hitech Norrmalm, Summit Tidningshuset, Sundbyholms Slott,
Sunlight Hotel Conference & Spa, Swedbank Stadion, Sånga-Säby Hotell & Konferens, Såstaholm Hotell & Konferens, Säby Säteri, Sätra Brunn Hälsobrunn, Söderköpings Brunn, Södertuna Slott Gnesta,
TanumStrand – By The Sea, The Winery Hotel, Thoresta Herrgård, Thorskogs Slott & Konferens, Torekov hotell, Trosa Stadshotell & Spa, Två Skyttlar, Tyresö Slott, Ullevi Restaurang & Konferens, Uppsala Konsert & Kongress, Utsikten Meetings, Vadstena Klosterhotel, VANN Spa Hotell och Konferens,
Varbergs Kusthotell, Waxholms Hotell, Wenner-Gren Center, Westmanska Palatset, Vidbynäs Gård &
Konferens, Viking Line, Vildmarkshotellet i Kolmården, Villa Anna, Villa Aske Bro, Villa Belparc, Villa
Elfvik Strand, Villa Fridhem Hotell & Konferens, Villa Sjötorp, Villa Soludden Värmdö, Wisby Strand
Congress & Event, World Trade Center Stockholm, Vår Gård Saltsjöbaden, Världskulturmuseet, Örenäs Slott Glumslöv och ytterligare 865 anläggningar som du hittar på Konferensguiden.se

Recept

Mat & Dryck

från några
utvalda anläggningar

Fem konferensanläggningar runt om i landet delar med sig av sina recept på värmande grytor och andra
rätter som passar under kyliga vinterdagar. Här hittar vi bland annat mustiga grytor som hjortgryta,
kryddig nötgryta med myntayoghurt och oxgryta. Perfekt för både vardag och fest!

Färna Herrgård & Spa

KRAV-lammlägg
från Anita Barrsäter,
smörad grön buljong,
rotfrukter och
persiljecreme

Ett recept av Emma Eijre, souschef Färna Herrgård och spa.
IngredIenser
för fyra personer
4 lammlägg, gärna KraV-märKt
Salt 20 gram/Kilo Kött
3 liter Vatten
1 gul löK
1 morot
PerSiljeStjälK ar
lagerblad, VitPePParKorn
Till garniTyr:
PerSiljerot, morötter, fänK ål,
och SaVoyK ål.
PerSiljecréme
1 KniPPe PerSilja
bladSPenat
créme fraiche
Salt

Smörad grön buljong
½ löK
1 Klyfta VitlöK
2 dl Vitt Vin
1 dl grädde
50 gram Smör
1 KniPPe PerSilja
bladSPenat
citronSaft

gör så här:
rimma lammläggen dagen före, ca 20 gram salt/kilo kött. Skala
och dela grönsakerna och lägg dem i kastrull. häll på vatten och
kr yddor. när buljongen har kokat upp, lägg ner lammläggen och låt
koka på medelvärme ca 1 timme beroende på storlek. Känn med en
sticka, om köttet är mjukt rakt igenom är det klar t.
ta upp lammläggen och spar buljongen till såsen.
Koka grönsakerna i önskad storlek i saltat vatten.
Koka upp créme fraichen och låt koka ca 5 minuter. mixa den med
plockad persilja och ev. bladspenat för grönare färg. Salta och låt
den svalna. blir fast och spritsbar när den är kall.
Sautera löken och vitlöken lätt i lite rapsolja. häll på vitt vin och låt
reducera något. häll på buljongen från lammläggen och låt reducera y tterligare. häll i grädden och mixa buljongen med persilja och
bladspenat med smör. Smaksätt ev. med citronsaf t och salt.
lägg upp de kokta rotsakerna i botten på en djup tallrik. lägg på
lägget och spritsa persilje- créme fraichen på grönsakerna och häll
på den gröna buljongen. garnera med bladpersilja.
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Gotthards krog, Stora Hotellet Umeå:
Takayama Ramen
4 porT, IngredIenser:
svaMpBUlJong
1 Kg chamPinjoner
500 g ShiitaKe
1 tSK chiliflaKeS
4 St VitlöKSKlyftor
1/3 del citrongräS
1 bit, ca 2-3 cm, ingefära
1 dl jaPanSK Soja
1 bit Kombi
mirin
riSVinäger
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TofU
5 dl SojamjölK (gärna egentillverkad)
3 mSK citronjuice
citronceSt från 1 St citron
1 tSK roStade SeSamfrön
1 tSK finhacK ad röd chili
Salt
ToppIng
SeSamfrön
ägg 63° (cirkulerat i
63 grader 60 minuter)
udonudlar (kokta enlig t
anvisning.)
Strimlad rödK ål
mungbönor groddar
Strimlad SalladSlöK
marinerad SVamP
Koriander
haVSalger
nori finStrimlad

gör så här:
BUlJongen:
Kvar ta ner svampen, tillsätt chilin & vitlök. dela ner ingefära och
citrongräset i grövre bitar (de skall senare plockas bor t så överarbeta inte.)
lägg allt i en ugnsfast form och täck med vatten. baka under lock i
ugnen över natten eller minst 6 timmar på 90°
Sila bor t vätskan och reducera den till hälf ten, smaka upp med soja,
mirin och risvinäger (om du önskar mer hetta tillsätt extra chiliflakes.)
den avsilade svampen marineras med soja, sesamolja, salt och lite
socker för att sedan användas igen till monteringen.
TofU:
Värm mjölken till 90° och gör en ystningslösning av citronsaf ten och
ca 1 dl varmt vatten. häll ner hälf ten av ystningslösningen och stanna rotationen, häll försiktig t ner resterande mängd och täck kastrullen med ett lock. Vänta ca 5–10 minuter. häll över massan i en silduk
och pressa försiktig t bor t vasslen. Smak upp massan med citroncest,
salt, rostade sesamfrön & chili. förslut duken ock lägg tofun under
press i kylen minst 3 timmar. Vid ser vering br y t den i bitar.
MonTerIng:
börja med de kokta varma nudlarna och placera däref ter ut strimlad
rödkål, munggroddar, marinerad svamp, strimlad rödkål, salladslök,
havsalger, ägg 63° i små grupper avsluta med sesamfrön och strimlad nori. Ser vera med r ykande het buljong.

FOTO : KRISTOFFER ÅKERSTRÖM
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Mat & Dryck

Smygehus havsbad:
Vintergryta

Köksmästare Mattias Persson bjuder på en underbar vintergryta som
passar lika bra vardag som helg. Han berättar: ”Grytan är lätt att laga,
man behöver bara lite tålamod, den blir fantastiskt mustig. Avnjut den
gärna med ett glas Rioja Baron de Ley.”
reCepT, 4 pers
4 Små oxKinder
2 morötter
1 gul löK
1 PalSternacK a
4 lagerblad
2 dl rött Vin
2 dl Vatten
2 dl K alVfond
2 mSK SocKer
1 dl SyltlöK
200 g bacon
3 VitlöKSKlyftor
3 chamPinjoner
maizena
timjan

gör så här:
br yn oxkinderna i smör och timjan, koka dem sedan,
tillsammans med morötter, vin, kalv fond och lagerblad, i 2½-3 timmar tills köttet är mör t. låt köttet vila
en stund. tillsätt syltad lök, gul lök, bacon, palsternacka, vitlök och timjan. Koka till en fantastisk sås och
red av med maizena.
TIll serverIng
Potatis, kokt eller pressad med smör, grädde, salt och
vitpeppar. Syltade lingon.
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Mat & Dryck

Vildmarkshotellet:

Kryddig nötgryta med myntayoghurt
Ett recept av kökschef Christian Klaar.

IngredIenser
10 porT
2 Kg högreV i grytbitar
1 mSK malen K anel
2,5 mSK malen ingefära
1 mSK malen Koriander
2 g Saffran
1 dl Vatten
3 gula löK ar groVt hacK ad
5 VitlöKSKlyftor hacK at
1 dl hacK ad Koriander
2 mSK Salt
2 citroner
2l K alVfond
1l KroSSade tomater
1l Vatten
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gör så här:
1 dl ruSSin
2 gula löK ar groVt SKurna
2 St röda PaPriKor groVt
SKurna
honung
Salt och SVartPePPar
Koriander
mynTayoghurT
1 l naturell yoghurt
3 mSK hacK ad färSK mynta
eller 1 mSK torK ad mynta
Salt

blanda köttet med kr yddor, lök, vitlök, salt, skalet från
citronerna och vattnet, låt marinera 24 h.
Stek köttet i olja, lägg över i en kastrull, häll på kalv fond,
krossade tomater och vatten, koka köttet mör t, ca 2 timmar.
ly f t ur köttet och reducera såsen något och smaksätt med
honung, citronsaf t, salt och peppar.
lägg tillbaka köttet i såsen.
fräs lök och paprika mjuka och tillsätt i gr y tan tillsammans med russinen, låt småputtra några minuter.
blanda yoghur t, mynta och en nypa salt, låt dra ca 30 min.
Ser vera gärna med couscous.

Mat & Dryck

Villa Sjötorp:
Farmor Bettans hjortgryta
Ett recept av kökschef Fredrik Larsson

4-6 porTIoner
Ca 1.5 TIM (50 MIn TIllagnIngsTId)
800 g hjortroStbiff, (det går lika bra med
andra styckningsdetaljer, tänk bara på tillagningstiden för att undvika att köttet blir seg t)
250 g morötter
150 g PalSternacK a
300 g rotSelleri
200 g gul löK
100 g äPPle
200 g bacon
20 g torK ade KroSSade trattK antareller
3 mSK raPSolja
3 dl Viltfond (eller färdig Viltbuljong)
1l Vatten
eV. Syrad grädde och KraSSe

vIlTfond:
200 g ben från Valfritt Vilt
2 St lagerblad
5 St enbär
1 St morot
1 St gul löK
1/2 rotSelleri
1 mSK tomatPuré
10 St VitPePParKorn

gör vIlTfonden så här:
br yn benen på ca 250°c tills de får en g yllenbrun färg.
Str yk tomatpuré på benen och br yn tills puréen är
nästan svar t.
Skala och tärna rotfrukterna och fräs dem i en djup
kastrull. tillsätt benen och kr yddorna, täck med vatten och låt sjuda på låg temperatur under lock i ca en
timme, skumma av då och då.
Sila av fonden och koka ned den tills du har ca 5 dl
kvar.
gör gryTan så här:
Skala alla rotfrukter och dela ned dem i tärningar, ca
2x2 cm. Putsa köttet och dela det i tärningar, ca 3x3 cm.
Strimla baconet i ca 1 cm tjocka skivor, fräs tillsammans med hjor ten i olja tills det får en f in steky ta.
tillsätt rotfrukter, äpple och lök och låt steka i ca 5
minuter på medelhög temperatur.
häll på buljong och vatten och sjud på låg temeperatur
i 45 minuter, smaka av med salt och peppar.
Ser veras med en klick syrad grädde och nyklippt
krasse.
Smaklig måltid!
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nothing beats a live experience!
VÄLKOMNA TILL CLARION MALMÖ LIVE!
EN STOR KONGRESS ELLER ETT LITET KREATIVT MÖTE,
PÅ CLARION MALMÖ LIVE ÄR MÖJLIGHETERNA OÄNDLIGA.
HEY, WE GOT A DEAL FOR YOU!

Bokar du som läsare av konferensvärlden en konferens samt övernattning måndag-tisdag
under 2017 får ni måndagens konferens inkl. heldagspaket (lokal+fika-lunch-fika) för endast
535 SEK/person exkl. moms. Logi erbjuds från 1156 SEK exkl. moms.
Uppge: ”Mondays” vid bokningsförfrågan via Meet.cl.live@choice.se alt. 040 - 20 75 00.
(Erbjudandet gäller i mån av plats, för grupper om minst 10 personer samt endast nya bokningar)

Mitt i City

Minimöte, megaevent
och allt där emellan

Konferera
i naturskön
och ostörd
miljö.
I det stillsamma Nötesjö finns
en av Sveriges bästa konferensmiljöer med allt du behöver för
en lyckad konferens eller kickoff.
Ljusa, fina lokaler med plats för
upp till 100 personer. En restaurang med det bästa från varje
årstid. Nyrenoverade, tysta rum
med sköna sängar. Natursköna
omgivningar som bjuder på
massor av aktiviteter för den
som vill. Och så naturligtvis en
personlig och familjär service

Välkommen till Norra Latin och Folkets Hus
Vi hjälper dig med alla dina betydelsefulla arrangemang oavsett storlek.
Stockholm City Conference Centre är en komplett mötes- och
eventanläggning mitt i city.

som skapar en alldeles speciell

TEL: 040-48 38 00

stämning och får dig att trivas.

E-POST: info@notesjo.se

www.notesjo.se
Hör av dig till oss,
så berättar vi mer.

Nötesjö ligger bra till, en halvtimme
från Lund, Malmö och Ystad.
Fem minuter från Malmö Airport och
en knapp timme från Köpenhamn.

stoccc.se l 08-506 166 00
hote l l • kon f e r e n s • r e stau r ang • w w w . n ot e s j o . s e
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Mötesnytt

Medarbetare i fokus

Det allra senaste från mötesbranschen

Hemligheten bakom
framgångsrik hotellgrupp

Digital succé

Frida Boisen tipsar –
så lyckas du med sociala medier

Mötestrender

Trender och köpbeteenden inom den
svenska mötes- och konferensbranschen

Värmande vinterrätter

Några kökschefer delar med sig
av sina härligaste recept

Kreativ
arbetsmiljö
& annorlunda
mötesrum

Festliga möten.
Vi lever efter principen att god mat och hög service bidrar till
bättre möten, och varför inte också addera med stil och finess?
I den vackra festvåningen med sina sidentapeter, kristallkronor
och fantastiska stuckaturer finns plats för 175 gäster sittandes
vid runda bord. Lokalen är flexibel och kan delas upp för mindre
sällskap i de angränsande salongerna.
Festvåningen utnyttjas också flitigt för frukost och lunchmöten.
Här finns avancerad teknik för ljud och ljus med exempelvis

trådlösa mikrofoner och projektor med stor filmduk. Allt anpassat
för att ge dig ett riktigt professionellt möte.
Mat och dryck kommer från välkända restaurang Grodan som finns
i samma hus. Här blir du inspirerad av nya idéer och smaker men
även av det riktigt traditionella och som alltid tillrett av högklassiga
råvaror från utvalda leverantörer.
Så kom och upplev ditt nästa möte i en praktfull, historisk och
festlig miljö. Och väldigt centralt.

GREV TUREGATAN 16, STOCKHOLM
08–791 30 00

www.konferensvarlden.se

Titta in på vår hemsida: www.ivakonferens.se
eller kontakta oss på: konferens@iva.se
Vi är stolta medlemmar i Svenska Möten.

Stora visioner på

Nova Park
och Steningevik
Konferens i stad, på landet eller sjönära?

Läs om: Brook Hotels, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Eric Ericsonhallen, Golfbaren, Gyllene Uttern,

Hooks Herrgård, Hotel Svea, Hotel Waterfront Göteborg, Hotel Rusthållargården, Körunda Golf & Konferenshotell, Nova Park, Pensionat Styrsö Skäret, Ruders Egendom, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Silverskär, Steningevik och Wisby Strand.

Konferensguiden.se - Sveriges alla konferensanläggningar - Kostnadsfri bokningshjälp

