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BÖCKER AKTUELLT

DEN MODERNA
GENTLEMANNEN
SOM VI EFTERSTRÄVAR ATT VARA

Måns Zelmerlöw och Alexander Wiberg är aktuella med sin nysläppta bok ”Den moderna
gentlemannen”. Under ett möte med Villanytts reporter blev det mycket skratt och gliringar
författarna emellan men även allvarlighet och samtal kring tankarna omkring boken.
TEXT LINDA JOHANSSON

U

BILD CARL THORBORG

nder Bokmässan
2018 var det full rulle
i Göteborg. Förläggare, branschfolk och
tusentals besökare
minglade runt och
försökte hitta sin favoritbok. Och
en bok som många var ute efter var
”Den moderna Gentlemannen”. Här
finns nyttiga stiltips, information
om basgarderoben och även smarta
Guidelines om livsstil i en klassisk
Coffetable bok.
Boken kan ses som en djupdykning
i ämnena som diskuterats i programmet Chevaleresk som Alexander och
Måns sänt i två säsonger på kanal
6, Viafree. Programmet diskuterar
livsstilsämnen och fördjupar sig i
manlig stil. Efter första säsongen blev
programmet nominerat av tittarna
till TV-priset Kristallen som ”Årets
bästa manliga programledare”.
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HEMSIDA WWW.BOKFABRIKEN.SE

– Vi går lite djupare i våra favoritämnen som vi har pratat om i säsongerna och haft många härliga diskussioner om den inre gentlemannen och
tycker att vi har hittat en väldigt bra
balans mellan Alex och mig, säger
Måns.
Det är Alexander som skrivit kapitlet om ”Det yttre” som är modedelen
i boken och där han exempelvis
berättar om smarta tips vad det gäller
kostymen, skjortan, ytterplaggen
och även vilka färger man passar i.
Dessutom bygger programmet chevaleresk på Alexanders blogg som han
startade först med samma namn.
– Jag har alltid velat skriva. Min
morbror var författare, poet och
journalist och pappa har haft egen
tidning och mamma har skrivit
mycket och jag själv känner att det
är väldigt roligt. Stilen kommer väl
ifrån att farfar var skräddare och

pappa och mamma ser jag som två
väldigt eleganta personer. De har
varit medvetna om färg och form och
kvalitet och det har överförts till mig.
Sedan när jag är intresserad av något
nördar jag gärna in mig på saker.
Måns är mer för resor och träning
och har skrivit flera kapitel i nöjeskapitlet, även om vett och etikett och
även det fina brevet till Albert, som är
hans son.
– Jag skriver om en seglingsresa
och detta är verkligen något jag
rekommenderar alla. Vi åkte till
Maldiverna för något år sen och det
var fantastiskt. Och att jämföra det
med att bara vara på en resort en
vecka och ligga still till att vara på
en segelbåt och vakna upp till en ny
sandbank varje morgon, det är som
två skilda världar. Och att segla runt
så är en enormt härlig upplevelse,
berättar Måns.
FEBRUARI 2019 VILLANYTT.COM
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INVIGNING AKTUELLT

INVIGNING AV
JUL PÅ KUNGSMÄSSAN

30/11
kl. 17.30

Nu är det äntligen dags!

JULEN BÖRJAR HOS

KUNGSMÄSSAN

Julen stundar runt hörnet och redan börjar den härliga julkänslan infinna sig. Så smått
börjar man planera julklappsinköpen och vilken mat man skall njuta av och hur man
skall pynta huset. Och hos det populära köpcentret Kungsmässan, finns allting du kan
tänka dig inför julen. Utsedd till Sveriges bästa citygalleria två år i rad är detta köpcentret med väldigt nöjda kunder. I år kommer det bjudas på en massa roliga och mysiga
julevent inför julen, bland annat sker invigningen av julen den 30 november.

K

TEXT LINDA JOHANSSON

HEMSIDA WWW.KUNGSMASSAN.SE

ungsmässan ligger i hjärtat av Kungsbacka, 2,5 mil söder om Göteborg på
Sveriges västkust. I köpcentret finner 90
butiker, caféer och restauranger och år
2017 hade Kungsmässan cirka 5 miljoner
besökare. Kungsmässan har Storgöteborgs nöjdaste kunder och blev vald till bästa
Citygalleria i Sverige 2017 och 2018, enligt Evimetrix undersökning "Svenskarnas favoritcentrum
2018". Och inför julen satsar de stort och det kommer bland annat ske en stor julinvigning, men även
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en julmarknad, livemusik varje advent, dekorationer
inför julen och även ansiktsmålning och Flingans
Rimvandring för barnen.
– Vi rekommenderar verkligen att komma till vår
traditionsenliga invigning av Jul på Kungsmässan.
Tomten kommer som vanligt att tända upp alla de
magiska ljusen, tomtenissarna är på plats och det
bjuds självklart på pepparkakor och glögg. Och
naturligtvis blir det även sång, där Kören Loud ´n
Proud kommer att underhålla med juliga tongångar,
berättar Daniel Pettersson, Centrumchef.

INVIGNING AV JUL
PÅ KUNGSMÄSSAN

ANSIKTSMÅLNING OCH
FLINGAS RIMVANDRING

Allting börjar klockan 17.30 då
man samlas vid entré 2 och väntar in
tomten som kommer med sitt följe,
i form av en tomteparad, som utgår
från Kungsbacka torg. Väl på Kungsmässan håller Jultomten sitt invigningstal för att sedan trycka på den
magiska knappen som tänder upp
alla juleljusen. Efter det går han till
sin tron och låter barnen lämna över
sina önskelistor till honom. Denna
dag invigs även julmarknaden, som
du finner på PLAN 1 och den pågår
mellan 30 Nov-23 Dec. Och i år är
det sex stycken väl utvalda utställare.
Även i år kan man vältra sig
ibland annat godis, delikatesser och
fårskinnsprodukter, från företag
som dessa: Harvesttime, Bräutigams
Marsipan & Konfektyr, Joy Zandén,
Hanhals fårgård, Deli och Vin och
Agnäs Glögg.
Dessutom erbjuder Kungsmässan
även paketinslagning, vilket pågår
fram till den 23 December.
– Vi erbjuder paketinslagning helt
kostnadsfritt mellan den 1-23 dec.
Vill man kan man även lämna ett
bidrag till Barncancerfonden Västra,
dit alla pengar som vi får in oavkortat går, berättar Daniel.
Tomten kommer även vara på plats
på Kungsmässan under hela vägen
fram till dopparedagen. Vilka tider
som gäller ser du på kungsmassan.se

Kungsmässans lägger stor vikt vid
sin juldekor, både på utsidan och
insidan. För att ljussätta Kungsmässan exteriört behövs hela 100 000
LED lampor i den 3500 meter långa
belysningen på fasad och träd. Den
integrerade juldekoren syns i alla
gångstråk, på Tomtens tron och på
den traditionella julmarknaden. Dessutom bjuds det på livemusik vid
varje advent ända fram till jul.
För barnen kommer det att finnas
roliga julevent som ansiktsmålning
och Flingas Rimvandring den 8 och
15 Dec, klockan 11.00 till 14.00
Ansiktsmålningen kommer att
vara mellan 11.00-13.00. Barnen
kan målas med glittriga snöflingor,
renar med röda mulor, pepparkakor,
tomtar, polkagrisar, mistlar, äpplen,
godis och snögubbar och mycket
annat.
Flingans Rimvandring kommer att
äga rum mellan klockan 13.00-14.00
och innehåller massa snöbollar,
snöflingor och rim! Själva vandringen startar klockan 13.00 och tar
cirka 30 minuter. I slutet kommer
deltagarna även att hitta en kista full
av ballonger och det kommer även
finnas ballongdjur till alla!
Så bege dig till Kungsmässan nu
i dagarna och upplev en härlig julstämning med roliga julevent.

Nyfiken på att veta mer?
Besök Kungsmässans hemsida och läs mer om eventet.
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BYGGNATION

HÅLL DITT GARAGE
RENT OCH SNYGGT
med ett smidigt Bergogolv!

En tråkig betongplatta ligger ofta som golv på balkongen, förrådet, källaren eller garaget i dagens villor
och radhus. Vore det inte kul att kunna förvandla det livlösa golvet till en levande och snygg golvinstallation? Bergoplattan kommer i flera olika utföranden och mönster beroende på din smak, och är även
mycket kostnadseffektiv, där det är ett mindre tidskrävande och ekonomiskt billigare alternativ jämförelsevis med att lägga in ett klinkergolv. Med Bergoplattan får du ett snyggt och skönt golv som är enkelt
att göra rent och som dessutom sparar dig massa tid och pengar, som du kan lägga på något roligare!
TEXT LINDA JOHANSSON

M

HEMSIDA WWW.BERGOFLOORING.COM

ånga känner till Bergoplattan som en
balkong- och terrasslösning, men det
fungerar även fantastiskt bra i utrymmen som är sämre utrustade rent estetiskt. Bergoplattan är unik just för
dess förmåga att förändra utrymmen
i huset som förrådet, källarutrymmet, tvättstugan eller
garaget. Utrymmen som människor lägger minst tid
och pengar på att förbättra... Att lägga Bergoplattan
i ett garage tar bara några få timmar och när du är
färdig har du bytt ut ett tråkigt, kallt och oinbjudande
golv till ett snyggt, skönt och underhållsfritt.
– Vi vill att konsumenterna får vetskap om att det
finns den här lösningen för sitt betonggolv.
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Och att du inom ett par timmar bytt ut det till ett snyggt
och underhållsfritt golv.
Du behöver inget förarbete,
du kan lägga det direkt på
betonggolvet även om det skulle
vara lite ojämnt. Det är väldigt smidigt
i jämförelse med att lägga ett klinkergolv. Då
måste du ta reda på om det är olja i golvet och måste
du avsyra eller om det är målat, ta bort färgen. Du lägger bara Bergo-golvet, som små pusselbitar med hjälp
av en gummihammare. Och inom några få timmar
har du lagt hela golvet, berättar Emil Lindén, VD för
Bergo Flooring.

ETT GOLV SOM ÄR UNDERHÅLLSFRITT OCH FUKTSÄKERT
Med Bergoplattan i ditt garage,
behövs inget underhåll och det är
fuktsäkert, det vill säga, det tar inte
skada av fukt som kommer ovanifrån
eller underskjutande fukt som finns
på betongplattor. Den ventilerar och
stänger inte inne någon fukt. Sedan
så är golvet väldigt lätt att hålla rent.
Många kan bli lite osäkra ifall de
exempelvis skulle välja en Bergoplatta med hål till garaget, där det ofta
samlar sig grus och damm. Men det
är hålen som är de fiffiga och som
håller ytan ren och snygg.
- Det är lätt att hålla rent för att
smutsen trillar ju ner i hålen och ofta
vid ingångspartiet, precis som en
stor skrapmatta. Det innebär ju att
ytan du rör dig på är ju ren. Undertill
ligger gruset och bara med en helt
vanlig hemmadammsugare sugs
allting upp, berättar Emil.
Normalt städar du ju inte garaget
så ofta och detta gör ju att det ofta
samlar sig smuts. Men med Bergoplattan stannar smutsen under ytan
och du drar inte med dig smutsen
runt, under dina skor och fötter. Du
går runt på en torr och ren yta och
kan i princip gå runt i strumplästen i
garaget, så rent är det. Likadant om
man kör in en bil i garaget, säg att det
är på vintern och det är snö och slask,
då droppar ju detta ner från däcket i
golvet och det bildas en pöl. Istället
för att plaska runt i denna pölen så
får du ju dränering genom golvet,
vattnet rinner igenom hålen och
bildar samma pöl, men du slipper gå
på det och sedan ventileras det fritt

eller rinner till golvbrunnen. Golvet
kommer helt enkelt vara snyggt och
rent tills du städar det.

ETT GOLV SOM PASSAR BRA
TILL FÖRRÅDSUTRYMMEN
OCH BASTU
Skall du exempelvis måla ditt förrådsgolv är det en jättejobbig process
att bara få ut allting. Men det fiffiga
med Bergoplattan är att du kan börja
i ena hörnet av förrådet och sedan
allteftersom du är klar så kan du bara
lasta upp det på golvet. Du flyttar
cykeln till ena hörnet, lägger golv,
och sedan flyttar du tillbaka cykeln.
Det blir ett fantastiskt alternativ
man sparar massa tid. Och dessutom
förhindrar Bergoplattan den underskjutande fukten att komma under

dina pappkartonger, vilket annars
skulle orsaka mögelskador.
– Dessutom är plattan suverän
i bastun, där man kan snygga till
golvet med en snygg färg eller varför
inte tvättstugan? Lägger du ett nytt
golv på det gamla utrymmet så får du
en helt ny upplevelse av din tvättstuga som räcker väldigt långt. Det finns
helt enkelt många utrymmen i bostaden som skulle framstå som mycket
trevligare och mer funktionella
genom att lägga Bergoplattan. Det är
väldigt lite tid och pengar för att göra
stor skillnad, avslutar Emil.

Nyfiken på att veta mer?
Besök www.bergoflooring.com och läs mer.
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UPPTÄCK NESPRESSOS
NYA KAFFESYSTEM
och njut av större koppar kaffe med fantastiskt crèma

I september 2018 lanserade Nespresso deras nya kaffesystem Vertuo som är deras största satsning sedan
lanseringen för 30 år sedan. Nu kan kunderna njuta av en stor kopp kaffe och välja mellan 5 olika koppstorlekar alla med sin egen intensitet och arom från ett intressant utbud med 25 olika premiumkaffeblandnigar.
Kanske vill du testa en oemotståndlig intensiv kaffe i muggstorlek på 230 ml eller i den största koppstorleken
som heter Alto och rymmer hela 414 ml kaffe. Det nya systemet erbjuder helt enkelt den stora kaffekoppen
som passar den svenska marknaden. För i Sverige, dricker vi mycket kaffe.

I

TEXT LINDA JOHANSSON

HEMSIDA WWW.NESPRESSO.COM

den eleganta Nespressobutiken på Kungsportsavenyn i
Göteborg är det som vanligt mycket folk som begrundar den vackra och inspirerande väggen med de olika
kaffe-kapslarna eller smakar på gott kaffe från den
duktiga baristan. Det här är butiken som vill leverera
den ultimata kaffeupplevelsen och ett personligt möte
där man kan utforska de olika kaffemaskinerna, smaka på
gott kaffe eller kanske lära sig mer om kaffe genom deras
kaffeutbildningar.
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Hållbarhet har varit en naturlig del av Nespressos affärsidé ända sedan starten. 2003 lanserade Nespresso deras
hållbarhetsprogram AAA Sustainable Quality Programme
i samarbete med Rainforest Alliance, en ideell hållbarhetsorganisation
– Inom ramen för vårt hållbarhetsprogram samarbetar
vi med över 75 000 kaffeodlare världen över och hjälper
dem att producera ett kaffe som är av högsta kvalitet och
samtidigt framställt på ett socialt, ekonomiskt och mil-

jömässigt hållbart sätt, berättar Linda
Fazekas, Marknadschef, Nespresso
Sverige.

DET NYA VERTUOSYSTEMET
Många kunder i butiken vill lära sig
mer om det nya Vertuosystemet som
innebär en helt ny kaffemaskin, en ny
teknik i framställningen av kaffet och
ett nytt kaffesortiment.
– Kaffet bryggs med en ny teknik
som kallas Centrifusion- teknologi
där kapseln roterar upp till 7000 varv
per minut för att sedan leverera en

kopp premiumkaffe. Vi bibehåller den
fina kaffekvaliteten men ger nu också
kunden möjlighet att få en större kopp
kaffe, berättar Alexander Ahlbeck,
Boutique Manager,
Nespresso Boutique Göteborg.
Bland annat finns möjligheten att
brygga närmare en halv liter kaffe i
en kanna med möjlighet att servera
två personer när man väljer en Alto,
den största koppen. På kaffet lägger
sig en tjock och helt oemotståndlig
crèma som man enligt Nespresso
ska ”folda”, alltså vända ner i kaffet.
Detta gör att aromer och smaker i

crèman blandas ned i kaffet och ger en
ytterligare karaktär i kaffet för att få
en helt otrolig kaffesmak.

MER I SORTIMENTET ÄN KAFFE
Konceptbutiken i Göteborg erbjuder
även ett stort urval av glas och muggar speciellt anpassade till Vertuosortimentet och även thermosmuggar
ifall man känner för att ta kaffet To
Go. För att Nespressos personal ska
kunna hjälpa kunden på bästa sätt
är det mycket viktigt att förstå hur
kunden dricker sitt kaffe hemma.
– Beskriv din miljö hur du sitter
i soffan med muggen i handen och
dricker. Har du en liten chokladbit till
eller en kaka eller hur brukar du njuta
av ditt kaffe? Vi vill förverkliga den
drömmen som de har hemma, med
rätt accessoarer och även smaskiga
tilltugg som exklusiv choklad eller en
kaka. Du smakar med ögonen också
och det är viktigt att allting blir rätt
så att du till fullo bara kan luta dig
tillbaka och njuta av din kaffestund
avslutar Alexander.

Nyfiken på att veta mer?
Besök www.nespresso.com och läs mer.
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RESOR & UPPLEVELSER

JULBORDSTIDER
Från slutet av november och några
veckor in i december är det julstämning i Restaurang Latitud 58° Här
serveras utvalda sillsorter på planka
och skaldjursfat på isbädd. Julmat
som är omsorgsfullt tillagad enligt
bohuslänsk tradition. Färsk fisk och
skaldjur från Fjällbacka skärgård,
julskinka, kallskuret och grödor från
gårdar i norra Bohuslän. Ett julbord

med utgångspunkt i de nordliga
breddgradens råvaror.

SPA HORISONT MED MAGISK
UTSIKT ÖVER HAVET
För de gäster som söker djupare
avkoppling och varma stunder
erbjuder TanumStrand en stor
relaxavdelning. SPA Horisont är en
oas av ljumma poler, bastubad och
med en hänförande utsikt över havet.

Och under vintermånaderna spelar
naturen upp en djupare melodi med,
om möjligt, ett ännu vackrare sceneri
utanför fönstret.
– Havet är ständigt närvarande här
och bara att vakna upp till utsikten
över skärgården, gör det värt att
besöka TanumStrand, avslutar Peter.
Nyfiken på att veta mer?
Besök Tanumstrands hemsida
och läs mer om våra aktiviteter.

MÄKTIGT PÅ RIKTIGT
Att besöka TanumStrand är ett möte med havet. SPA-hotellet ligger i Fjällbacka skärgård, alldeles vid
strandkanten. Den mäktiga skärgården som omger TanumStrand har blivit benämnd som en av de vackraste i världen och med närheten till det unika kustlandskapet blir vistelsen något utöver det vanliga.

D

TEXT SABINE VON BORGSTEDE HEMSIDA WWW.TANUMSTRAND.SE

et finns ingen liknande
arkipelag som den här,
säger Peter Karlsson,
hotelldirektör på TanumStrand. Här kan
det storma ordentligt
mellan varven. Det otämjda landskapet är en mäktig kontrast till värmen,
det ombonade och välkomnande som
finns inomhus på hotellet.
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NYKOKTA KRÄFTOR PÅ BRYGGAN
När mörkret och kylan kryper fram
finns mycket att finna värme och
glädje i på TanumStrand. Att promenera vid strandkanten och bland
klipporna är ett fridfullt sätt att
uppleva den bohuslänska naturen.
Under eftermiddagen kan det vara
mysigt att besöka sjöboden Udden
och dricka något varmt eller kanske

smaka på nykokta kräftor direkt från
havet. För den våghalsige går det
även att ta ett uppfriskande havsdopp för att sen värma sig i bastun.
– Vinterdagar när havet bjuder
på hårdare väder blir naturen ett
skådespel i sig och det är också
behagligt att sitta framför brasan
inne på hotellet och njuta av utsikten,
säger Peter.
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Paradiset Bad Spa Wellness

SATSAR PÅ HÄLSA
OCH VÄLBEFINNANDE
Anläggningen är en av de främsta i Sverige när det gäller både upplevelsebad och SPA och ett himmelrike för dig som vill ha skoj och åka landets längsta vattenrutschbana eller om du vill ta det lugnt och
hämta kraft och energi. Med sitt breda utbud för hela familjen är Paradiset ett perfekt utflyktsmål.
Och nu under hösten 2018 börjar en omfattande satsning mot att bli ett komplett hälsocenter.

B

TEXT LINDA JOHANSSON

arnen leker förväntansfullt i vildforsen eller
kastar sig hisnande ut
för den 180 meter slingrande vattenrutschbanan. Detta är det tropiska badlandskapet älskat av alla barn
och för de vuxna finns ljuvliga dofter
och behaglig värme i Paradiset SPA.
Där kan man ta ett djupt andetag och
njuta av landets största timmerbastu,
bubbelpool, upplevelseduschar, Tao
Sensa, meditation och en massa andra rogivande aktiviteter. Och nu är
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HEMSIDA WWW.PARADISETORNSKOLDSVIK.SE

det dags för Paradiset att ta ytterligare ett kliv upp, mot att satsa mer på
hälsa och välbefinnande.

UTÖKAR SIN SPAAVDELNING
När Carolines Spa & Hälsocenter
meddelade att verksamheten, efter 15
år, lämnar de 208 kvadratmeter stora
lokalerna på Paradiset togs beslutet
att Paradiset Bad, Spa och Wellness
kommer att utöka sin verksamhet
och ta steget mot att bli ett hälsocenter värt namnet.

– Vi heter ju Paradiset Bad, Spa &
Wellness men vi har inte riktigt lyckats leva upp till Wellnessbiten. Vi tror
på att en spa-avdelning kan vara mer
än en skön plats att vara på. Det kan
även vara en plats där du fokuserar
mer på din hälsa, säger David Berglund, enhetschef på Paradiset.
Paradiset spa kommer därför att
utöka sitt stora utbud med ytterligare
aktiviteter i form av kryoterapi, yoga,
meditation och behandlingsverksamhet. Den nya hälsoavdelningen
kommer att erbjuda upplevelser som

ljusterapi för att ladda med D-vitamin, en infrabastu som ska hjälpa
kroppen att bygga upp celler– och en
så kallad kryptobastu med temperaturen -100 grader.
– Det är något som används av
elitidrottare för att musklerna ska
återhämta sig men det har även bra
effekt på fettförbränning och är en
väl fungerande behandling för att
föryngra huden, berättar David.
Mycket av interiören i spat kommer att förändras, för att förstärka
den lugna känslan. Det nya temat
kommer att vara Söderhavet, som ger
en skön känsla av verklighetsflykt.
Med inspiration från en solnedgång
går färgschemat i varma, dova toner
som skall framkalla lugn och välbefinnande hos spabesökarna.
I omklädningsrummen kommer
det att finnas i växter i taket och mysiga Hanging Lounger och i yogasalarna kommer färgerna göras om till
jordnära toner och där det kommer
finnas yogamattor av Eco-Ion, My
Spirit.
Materialvalen har alla sitt ursprung i naturen med dörrar som
kommer att påminna om väderbitet trä, klinkergolv som påminner om varm sand och takplattor
som påminner om torkat gräs och
stenkaklet kommer att ha naturliga
mönster.

ETT NYTT FRÄSCHT
HÄLSOCENTER VÄXER FRAM
För att skapa mer ytor för simning
och vattenträning byggs dessutom en
ny simhall. Inför denna tillbyggnad
måste man även renovera omklädningsrum och duschar som tillskapades när äventyrsbadet byggdes
1992. I samband med det försöker
man även skapa en större enhetlighet
i formgivning och inredning, berättar
David.
Några av de stora ändringarna
är att de nya omklädningsrummen
kommer att bli större, för att även
kunna rymma den nya simhallens
gäster. För att ge plats åt detta och
även utöka antalet duschar behöver
de befintliga basturna flyttas, och

Under hösten börjar en omfattande satsning mot att bli ett komplett hälsocenter där mycket av
interiör och exteriör kommer att förändras för att ge en skön verklighetsflykt.

placeras istället som svävande bastuholkar på väggen i simhallen. Det
kommer även skapas en gemensam
bastu där hela familjen kan sitta
tillsammans och njuta av värme från
både bastuaggregat och infrabastupaneler.
Upplevelsebadet kommer att få ett
tydligt tema, även här en känsla av
Söderhavet, med sandstränder och
bungalows. Simbassängen och bastu
kommer att få en orientalisk stil,
med stora fönster och rena ytor och
med smala träplankor som interiör,
med inspiration från bambuträd.

Simhallen kommer även att kläs med
spegelglas som avspeglar mot himlen
och med en yta av armeringsnät, där
det kan frodas gröna växter. De tre
bastu-utrymmena kommer majestätiskt och minimalistiskt hänga
ut över simbassängen, och under
stoltserar ett hopptorn.

Nyfiken på att veta mer?
Besök www.paradisetornskoldsvik.se
och läs mer om vår anläggning.
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Ge bort en
musikupplevelse
i julklapp
Vara Konserthus är det lilla konserthuset med det stora innehållet, där stora etablerade artister och
spännande teaterproduktioner håller händelserika och oförglömliga uppträdanden hela året. Och
vad är bättre än en rolig musikupplevelse som du kan minnas resten av livet? Så passa på att säkra
den bästa julklappen denna jul och köp biljetter till någon av konserthusets vårföreställningar.

D

TEXT LINDA JOHANSSON

et är en enorm bredd
och tyngd i artistrepertoaren för Vara
Konserthus, och vare
sig du gillar, jazz, dans,
klassisk musik, pop
och rock, teater eller nycircus, så
finns det ett alternativ för dig. Och
konserthuset har under många år
arbetat för att skapa ett brett och
varierande programutbud, för att
alla skall hitta något som de tycker
om och skall känna sig välkomna.
– I vårt utbud finns det något för
dig, oavsett tycke och smak. Vi vill
vara ditt förlängda vardagsrum dit
du kan gå och uppleva kultur, scenkonst och underhållning, berättar
Thomas Tegner, marknadsansvarig.
Till våren 2019 kommer ett gediget
utbud av artister och framträdanden till konserthuset. Bland andra
kommer Peter Jöback den 26
februari med sin egen konsert, ”Ett
alldeles unikt besök i Vara”. I samma
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HEMSIDA WWW.VARAKONSERTHUS.SE

månad, närmare bestämt den 24
februari kommer Allan Svensson
med sin komedi ” Mr Morfar”. I
mars blir det en äkta hyllning till 50
och 60-talet med bandet That´s All
Right och stämningsfulla toner den
14 Mars med singer/songwritern
Thomas Andersson Wij. Den 28 mars
kommer även Tityo till konserthuset.
Kommande månad kan du även se
David Batra den 24 april med sin
föreställning ”Elefanten i rummet”
och det nya vårprogrammet finner du
på hemsidan för Vara Konserthus.
Är du en frekvent besökare och vill
ta det av en stor variation av vad programmet erbjuder? Då kan du köpa
ett flexpaket! Det innebär att om du
köper minst tre biljetter till konserthuset i ett köp, så får du 20 % rabatt. Ett fantastiskt erbjudande att ta
del av såhär i juletider, när man kan
kanske vill ta del av höstens julkonserter, såväl som Standup-Comedy
eller kanske en jazz-konsert?

Det finns ett stort utbud av julkonserter och shower ända fram till jul.
Bland annat kommer David Lindgren, Jill Johnson och Sofia Karlsson
och Martin Hedros, med showen
”Christmas med Elvis”. Kanske
älskar du Kristina Paro och Helen
Sjöholm, eller Bo Sundström? Alla
dessa gör konserter mot jul och även
Pernilla Wahlgren med sin show
”Kort, glad och tacksam”.
Vill man äta något gott finns
konserthusets restaurang, där man
kan förboka sitt besök och avnjuta en god måltid i samband med
föreställningen Till de minsta finns
också en särskild barnmeny som är
populär i kombination med en barnföreställning.
– Vi hjälper alla människor i
Skaraborg att fixa deras julklappar.
För vem vill inte ha en upplevelse i
julklapp, det är ju det bästa man kan
få! avslutar Thomas.

Sätt din egna
PERSONLIGA PRÄGEL
PÅ DITT HEM
Alla har vi vår personliga inredningsstil och smak, och så ska det vara.
På Lovely Homes i Borås kan du få hjälp med allt från att välja rätt produkter, till att skapa personliga rum.

V

i vill att det ska vara
enkelt och roligt att
inreda och renovera.
Hela vägen från start
till mål, säger Peder
Rosdahl.
Ibland kan man bli trött på sina
tapeter och vill ha en snabb och enkel
förändring. Då kan lite färg göra stor
skillnad. I dag är det mycket mörka
kulörer som pryder väggarna, men
även mjuka nyanser i rosa. Bland
Lady-färgerna finns till exempel Deco
Blue, Minty breeze och Doft som är
populära.
– Även matta väggfärger dominerar
och vi säljer mycket av Lady pure
color som är helmatt, det vill säga helt
utan glans.
Ibland kan det vara svårt att välja
vilken färg som ska pryda dina väggar.
Men det finns en rad olika knep att
ta till vid valet av kulör. Steg ett är att
kolla igenom olika broschyrer, tidnin-

TEXT FANNY OLSSON HEMSIDA WWW.LOVELYHOME.SE

gar, inredningsböcker och bloggar för
att bena ut vad som faller en i smaken.
– Om man väljer från kulörproverna i färgbutiken kan man gärna gå ett
eller ett par steg ljusare än vad man
tänkt sig. Eftersom de flesta kulörer
växer och blir kraftigare när de blir
uppmålade på en vägg. Även glansgraden påverkar också upplevelsen av
färgen.
En viktig del att ha i bakhuvudet är
att ljusa färger förstorar och mörka
färger förminskar. Ett långsmalt rum
kan bli mer kvadratiskt om man
målar kortsidorna mörkare eller mer
kulörta än långsidorna. Men det bästa
tipset är att provmåla på en mindre
yta först, beskriver Peder Rosdahl.
När man ska måla hemma så är
underarbetet väldigt viktigt. Steg ett är
att alltid täcka golv och tvätta ytorna
som ska målas med målartvätt. Själva
processen för att måla om ser sedan
olika ut beroende på vilket skick

väggarna är. Glöm inte att måla lister,
element etc, som annars kan se sunkiga ut när väggarna är nymålade.
– Det är också viktigt att tänka på
att ha rätt verktyg av god kvalitet,
för att få ett maximalt resultat. Till
taket ska man ha en stor fluffig roller
och till väggarna en mer slät variant,
avslutar Peder på Lovely home.
FEBRUARI 2019 VILLANYTT.COM
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JULMARKNAD AKTUELLT

Historiska
butiken i Wadköping

Jul på Liseberg

UPPLEV SAGAN
TILLSAMMANS
I skenet av miljoner juleljus kan du vandra runt bland vinteröppna
karuseller, dricka glögg och gå på klappjakt inågon av marknadens
80 olika bodar. I Kaninlandet firar kaninerna jul och i Tomtehuset
kan du lämna önskelistan till självaste tomtefar.

N

u har Sveriges största
julmarknad öppnat på
Liseberg. Jul på Liseberg
öppnade första gången år
2000 och har sedan dess
blivit en tradition för många
i Göteborg och i närområdet. Utmärkande
är hela parken alla ljus som klär träd och
byggnader, och den stora julgranen med
tillhörande stjärna i toppen av Lisebergstornet.
Runt 80 utställare säljer sina varor i
marknadsbodarna och det går att fynda
allt från glögg, pepparkakor och godis till
julmat, smycken och designföremål.

VÄLKOMNA TILL VÅR BOD PÅ LISEBERG!
HEMSIDA: WWW.HISTORISKABUTIKEN.SE

Maja Lisas

Bengt Manfredsson driver idag ensam Ramfelt Smide i
Landvetter utanför Göteborg. Om dagarna skapar han
egna modeller inom smide och smyckeshantverk.
– Jag gör även lampor av sjökort där man själv kan
välja vilken del av sjökortet som man vill ha.
PLATS: DESIGNTORGET
HEMSIDA: WWW.RAMFELTSMIDE.SE

Mimmis Miniatyrer

NYHETER 2018:
På isbanan spelas i år den klassiska balettsagan Svansjön. Några av Sveriges bästa
konståkare gör att sagan kommer till liv på
isen, i år med mer balettinslag än någonsin.
I området runt isbanan används i år ”video
mapping” för att projicera sagans slott mot
Stora Scenen och skapa ett rum av slottet,
slottsstaketet, och sjön (isbanan).
I skogen på liseberget är det i år ännu
fler vintervarelser av ljus i området En
vinterdröm.

Öppetdagar: 16-18, 23-25 och 29-30 november, 1-2, 5-9, 11-23 och 26-30 december
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Här hittar ni föremål för riktigt historieintresserade!
På plats finner ni munblåsta glas med repliker från det
romerska 200-talet till 1700-talet. Handgjorda mycken i
silver och brons gjorda efter historiska fynd. Letar man
efter smide så finns både bruksföremål, ljusstakar, spännen och smycken samt populära leksaker i hög kvalité.
I år har de en dubbelvagn på plats och säljer även godis,
must samt julglögg i gammal traditionell stil.

Ramfelt Smide

Titta förbi Maja Lisas på Lisebergsmarknaden
och inspireras av handgjorda julgranskulor, figurer, spiror
och ljuslyktor i glas perfekta för julgranen eller fönstret.
Maja Lisas erbjuder ca 400 artiklar som är munblåsta
och handmålade av skickliga hantverkare. Det tillverkas
på samma sätt som de förr i tiden, på ”mormors tid”.

Mimi Veronese-Lokrantz är en Säfflebo med passion för
att tillverka miniatyrsmycken i cernitlera. Hon tillverkar
små figurer som troll, änglar, tomtar, djur och frukter som
man har i halsband och örhängen.
Alla figurer är olika då hon gör alla för hand med olika
detaljer på. Örhängen kostar 160kr och halsband 120kr.

VÄLKOMNA TILL MAJA LISAS BOD PÅ LISEBERG!
HEMSIDA: WWW.MAJALISAS.SE

VÄLKOMNA TILL MIMMIS BOD PÅ LISEBERG!
HEMSIDA: WWW.MIMISMINIATYRER.SE

FEBRUARI 2019 VILLANYTT.COM
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GE OSS 30 SEKUNDER
SÅ PRESSAR VI DITT
ELPRIS VARJE ÅR

Det elbolag som kan erbjuda grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar.
•
•
•
•

Bli medlem idag på
Energimarknadsinspektionen perioden 15/8 2017–15/8 2018, om förbrukning 15000 kWh/år.
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Vissa saker gör man bättre tillsammans

