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INREDNING LIVSSTIL

Vad har du för roll på Posterstore?
Jag heter Tobias Renlund och är VD 
för Poster Store. Jag var med och star-
tade företaget tillsammans med min 
bror Oskar Renlund för 5 år sen. 

Hur startade ni?
Det startade mest som ett hobbypro-
jekt som föll sig naturligt med Oskar 
Renlunds stora intresse för design. 
Oskar skulle själv köpa posters 
online och tyckte att alternativen 
var mycket begränsade och att det 
fanns så mycket mer att göra när det 
kommer till att inspirera. Därifrån 
programmerade Oskar helt själv vår 
första hemsida och designade våra 
första 50 posters. 

Era fina posters och prints är  
inspirerade av skandinavisk design?
Det stämmer! Vi har alltid tyckt om 
det nordiska formspråket och den 
ljusa och fräscha känsla som känne-
tecknar skandinavisk design. 

Hur väljer ni ut era posters?
Det är Oskar Renlund, vår  
Creative Director som leder arbetet 
och ytterst godkänner de posters 
som vi tar med i våra kollektioner. 
Just Hogwarts Express är en av våra 
första exklusiva licenser vi köpte i 
företagets historia. Då kontaktade 
vi en person på Instagram som vi 
själva följt länge, Daniel Casson, som 
fotograferar naturbilder framförallt 
i Irland och England. Sen dess har 
flera av Cassons bilder blivit våra 
bästsäljare. Boat in the lake är ett mer 
nytillkommet tillskott som är en av 
våra personliga favoriter. 

Nu har vi ett team av posterdesign-

ers som har som arbete att leta upp de 
vackraste motiven från både privata 
konstnätverk och sidor där fotografer 
delar sina portfolios för att hitta just 
den typen av konst som blir vackra 
posters.  

Ni sammarbetar med frilansfoto-
grafer och konstnärer i Sverige  
och även internationellt?
Det stämmer. Vi köper in licenser 
till posters och fotografier från 
fotografer och illustratörer över hela 
världen. Ett par exempel är Victoria 
Verbaan i Sydafrika som har gjort 
otroligt vackra fashion illustration-
er, Daniel Casson som fotograferat 
bl.a. Bilderna till Hogwarts Express 
och Morning Sun som kommer från 
Irland och Nina “Treechild” som bl.a. 
Gjort den populära illustrationen av 
Frida Kahlo. 

Och man måste fullända sin  
poster med en vacker ram  
och där kan ni hjälpa till?
Vi har ramar i alla de mest populära 
utförandena. Vi har svart, vitt, mörkt 
trä och äkta ek. Vi har även skinande 
metallramar i guld, silver och koppar 
samt matt svart metall. Våra ramar 
är något vi arbetat mycket med för 
det är en så viktig del av att framhäva 
postern på rätt sätt. De skall även ha 
perfekt kvalité och samtidigt ett bra 
pris så att man har möjlighet att köpa 
en större tavelvägg. 

Ni rekommenderar att man gör en 
tavelvägg! Hur tycker ni att man  
skall kombinera? 
När det gäller att göra en tavelvägg 

finns inga rätt eller fel egentligen utan 
det är helt vad du vill ha i just ditt 
hem. Men det finns enkla riktlinjer 
för att öka chanserna att helhetsin-
trycket blir så bra som möjligt. Ex- 
empelvis att både få flera av motiven 
att peka åt samma håll så att det blir 
ett enhetligt intryck, samtidigt som 
det finns element som ger en kontrast. 
Här beror det också på övriga in-
redningen i rummet. Att få en känsla 
av att alla motiv drar åt samma håll 
kan vara att exempelvis färger går i 
liknande palett eller att motiven ger 
samma känslointryck. Kontrast kan 
åstadkommas exempelvis med ett 
citat som bryter av men kompletterar 
eller ett motiv av lite annan färg eller 
feeling. Vi vet att det kan vara svårt 
att kombinera motiv och det finns 
massor med vackra förslag på inred-
ning och tavelväggar i vår inspira-
tionssida på posterstore.se och även 
på vår Instagram @posterstore. 

Vad ger ett mer stilrent, trendigt och kreativt uttryck i ditt hem än en vägg 
full av dina favoritposters? Att inreda med posters har fullkomligt exploderat i  
popularitet och ett företag som kan erbjuda en fenomenal bredd och oerhört  

intressant utbud är företaget Posterstore. Villanytt har pratat med Posterstores  
VD för att få reda på framgångshistorien bakom succéföretaget. 

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.POSTERSTORE.SE  FACEBOOK POSTERSTOREOFFICIAL

SHOPPA UNDERBART SNYGGA POSTERS  
OCH SKAPA DIN PERFEKTA TAVELVÄGG"Vi försöker verkligen tänka 

på individen och det är det 
som är styrkan. Om inte 
jag kan så säger nästa 

tandläkare: Men jag har en 
lucka, jag fixar det då"
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Maria Gustavsson, 
marknadskoor-
dinator på ILVA, 
förklarar:

–Jag tror det 
handlar om att våra 

designers och våra kunder delar sam-
ma starka kärlek för design och hög 
kvalitet. Den kan vi besvara genom 
att ta fram trendiga produkter till bra 
priser.  

När man kliver in i ILVAs varuhus, 
i Malmö, så uppfylls man av inspira-
tion. Stilfullt och rymligt, men även 
en atmosfär av kreativitet. 

Man kan ana någon grad av det 
danska designidealet i de flesta 
produkter.

–Ja, och ändå är sortimentet 
så brett och varierande över alla 
avdelningar, och för bostadens alla 
rum. Många hem inspireras av varu-
husets utställningar, vår hemsida och 
webshop, och i synnerhet vårt bild-
flöde i sociala medier som exempelvis 
Instagram. 

KOMPETENS OCH LYHÖRDHET
Maria Gustavsson berättar, med stor 
värme, om hur duktiga medarbetarna 
inom ILVA är, och att de kontinuer-

ligt strävar efter att utveckla varu-
huspersonalens kunskaper.

–Både inom material och design, 
men även inom kundservice förstås. 
Många besökare tycker att det är en 
fin och inspirerande upplevelse att 
komma till varuhuset i Malmö, men 
vi hoppas såklart att även hemsidan 
ska uppfattas så.

På frågan om vilka avdelningar 
eller produkter som ILVA är stoltast 
över, svarar Maria Gustavsson:

–Allt. Men många kunderna tycker 
att vi är särskilt vassa på soffor och 
hela inredningen för vardagsrum. 
Men, jag och många kollegor känner 
nog extra stolthet över trädgårdsmö-
blerna. Under trädgårdssäsongen så 
genomsyras den avdelningen av ny-
tänk och rådande trender, parallellt 
med älskade klassiker som aldrig går 
ur tiden.

Maria Gustavsson menar att den 
bredden speglar hela sortimentet:

–Ja. Alla ska ha möjlighet att inför-
liva sina inredningsdrömmar.

        

DANSK DESIGN  
OCH GENUIN KÄNSLA FRÅN ILVA

TEXT TOM SWALES   HEMSIDA WWW.ILVA.SE 

Möbelkedjan ILVA har ända sedan 1977 gjort det danska formspråket tillgängligt för fler kunder. 
Ändå lyckas man behålla känslan av exklusivitet i varornas material och konstruktion.  
Villanytt och våra inredningsintresserade läsare undrar såklart hur detta är möjligt?

INREDNING LIVSSTIL

Nyfiken på att veta mer? 
Besök hemsidan www.ilva.se   
och läs mer om deras produkter.
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När du vill ha 
det där lilla extra
Familjeföretaget SPA Kompaniet har funnits sedan 2000 och 
har fyra butiker i Danmark en i Spanien och expanderar inom 
kort med tre butiker i Sverige. Sedan starten har de sålt över 
30 000 stycken spabad.

SPA Kompaniet har ett stort 
sortiment av spabad, duschkabi-
ner, badkar, bastun, badtunnor 
och en hel del andra produkter 
i deras sortiment. De har egen 
tillverkning och sparar därmed 

mellanhänder och kan hålla ett bra marknad-
sanpassat pris.  
För dig som inte vill åka till Danmark för 
att få ditt härliga spabad kan du handla det 
direkt av SPA Kompaniet på deras hemsida. 

– Något som blivit mycket populärt den 
senaste tiden är ett swimspa, berättar Stefan 
Sandell. Istället för en gummisnodd runt 
midjan har vi en turbindriven simtränare med 
jetstrålar som gör att du ligger rätt i vattnet 
och kan simma dina längder.

Varför många föredrar ett spabad/swimbad 
framför en pool, är att om du tröttnar på den 
kan du lätt flytta den eller sälja den. Swimbad 
där du kan motionssimma eller hårdträna gör 
att du lätt kan ta dig till träning, i uppvärmt 
vatten, när som helst.

SPA KOMPANIET LYSSNAR LYHÖRT
SPA Kompaniet lyssnar på sina kunders 
behov och har en innovationsavdelning där 
nyheter skapas. Bland annat har dom nyligen 
lanserat ett spabad med löpband och ett 
spabad med hissanordning till personer med 
funkionsvariationer.

Innan kunden får sitt spabad hemlevererat, 
testas anläggningen. Den monteras ihop och 
värms upp för att se att all teknik fungera och 
att den håller tätt. De har tre års totalgaranti 
på hela produkten och tio års garanti på att 

reservdelar ska finnas på lagret.
– Ett av våra lyxigaste spabad Sea view är 

en kombination av spabad och swimbad i två 
våningar, säger Stefan. Den har även inbyggd 
tv och musikanläggning så att du efter din 
träning kan lägga dig i spabadet och kolla 
matchen eller slappna av med musik och 
massage.

STORT MILJÖTÄNK
SPA Kompaniet använder inte luftpumpar 
eftersom det sänker vattnets temperatur och 
fördyrar uppvärmningskostnaden. Genom 
att inte använde luftpump sänker det även 
ljudnivån med 80 procent.

Spakompaniet har också en miljömedvet-
enhet och använder sig av återvunnen PVC-
plast, bra isolering i ABS-plattan i botten 
för att fukt inte ska tränga igenom och de 
använder endast certifierat cederträ till deras 
badtunnor och utomhusbastu, som har ett 
naturligt antifungasid-ämne som beskyddar 
träet. 

Alla utomhus-spa har teknisk energibe-
sparande isolering som är anpassat till vårt 
skandinaviska klimat. överskottsvärmen från 
pumpar och elektronik hjälper samtidigt till 
att värma upp vattnet inifrån. 

För dig som inte funderar på ett spabad 
finns det bland annat en duschkabin som 
monteras utan verktyg, som vilken person 
som helst kan montera ihop själv. Du hittar 
även snygga handfat, stenbadkar, bastu eller 
badtunnor på deras hemsida. Här finns allt 
för dig som vill ha trygghet, kvalité och kun-
na välja bland mycket.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.SPAKOMPANIET.SE
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1. Hur ska vi tänka 
kring val av storlek?

"Vi vill kunna bjuda in vänner,  
men det blir oftast bara jag  

och maken som badar" 

 

Även om man ska titta på storlek är 
det bättre att fundera på om man vill 
ha ett liggsäte eller inte. Ett liggsäte 
tar en till två platser så om man vill 
kunna sitta fler i badet kan man välja 
bort liggsätet istället för att ta ett 
större bad.

Martin Holmström 
www.poolproffset.se

Få koll på fakta med Villanytts 

SPABADSPANEL

Lars Persson
www.folkpool.se

Fundera på hur viktig massagen är 
för dig. Köper du badet för att du 
ska kunna få massage eller köper 
du för det för att kunna koppla av, 
umgås med familj och vänner och 
använda massagen ibland.

Om man köper spabad från en 
återförsäljare som har varit funnits 
länge så brukar det vara så att 
baden är fullisolerade och klarar 
vinterkylan. Då behöver inte det 
vara den inte vara den avgörande 
frågan utan det kan istället vara 
utseendet som avgör.

Det bästa när man funderar på 
vilken storlek man ska välja är att 
utgå från vilka som kommer nyttja 
spabadet mest. I de allra flesta fall 
så är det såklart familjen.
Har man ofta vänner över eller en 
stor familj så kan man absolut dra 
nytta av att välja ett större spabad. 
Många väljer också att bada i två 
omgångar vid festligheter.

Det viktigaste är att man inte stirrar 
sig blind på antalet munstycken. 
Det måste finnas tillräckligt många 
eller tillräckligt starka pumpar för 
att leverera ett bra tryck genom 
munstyckena.
Rätt munstycken på rätt plats är 
viktigare än hur många munstycken 
det finns.

Uppvärmning och isolering är 
väldigt viktigt i ett svenskt klimat, 
speciellt på västkusten där det kan 
bli både kallt och blåsigt. 
När man badar på vintern vill man 
att badet håller temperaturen så 
länge som möjligt. 
Det är någonting Viskan Spa är 
väldigt duktiga på.

Om ni är osäker välj då det större 
spabadet. Energiförbrukningen är 
ungefär den samma. Väljer ni ett 
spabad med fler platser har ni större 
variation på sätena samtidigt som 
fler kan bada samtidigt. Viktigast att 
tänka på är om man vill ha med eller 
utan liggsäte.

Alla BADfabrikens spabad är 
utrustade med automatisk vatten-
massage, vilket innebär att mas-
sagestrålarna vandra och masserar 
kroppens stela muskulatur helt av 
sig själv. Detta är framtidens spabad 
och något som vi starkt rekommen-
derar!

Ett bra isolerat spabad är tystare 
och sänker energiförbrukningen 
hela året. Inte bara på vintern. Ett 
dåligt isolerat spabad låter mer, 
förbrukar betydligt mer energi samt 
att badet inte alltid klarar att hålla 
värmen vid bad på vintern. Alla 
BADfabrikens spabad klarar att hålla 
45°C året runt.

Ja, det första man brukar fråga är ju 
hur mycket plats har man att ställa 
sitt spa på och kanske att man vill 
ha det på balkongen och då kanske 
man inte har plats med ett stort bad 
då kanske man får nöja sig med ett 
litet bad, för tre personer. Men har 
man däremot plats för att ta ett bad 
för 6 personer har det inte så stor 
betydelse.

Det är ju ofta en fråga vad man 
egentligen njuter mest utav och det 
är ju inte så jätteskönt när alla jet-
sen står och blåser på en och själva 
använder vi väldigt sällan jetsen och 
vill man gå och sätta sig i det varma 
vattnet och lugna vattnet och bara 
titta upp mot en bar himmel är det 
lika skönt.

Jaa, jajamensan. Det är ju trots allt 
så att hösten är en viktig tid för oss 
när vi säljer spabad och det är ju 
på hösten när man känner att det 
är kallt som man vill gå ut och sätta 
sig i det varma vattnet. Så absolut, 
nästan mer värt att ha spabadet på 
vinterhalvåret än på sommar- 
halvåret. 

Välj ett spabad passar er bäst utifrån 
erat behov. Ni kanske inte behöver 
ett spabad med många sittplatser 
utan föredrar en mindre modell med 
två bekväma liggplatser istället? 
Med ett större spa kommer också 
fler utgifter för drift, uppvärmning 
och underhåll.

Massagedelen är en stor del av 
spaupplevelsen, olika massagemun-
stycken ger en skräddarsydd mas-
sageupplevelse. Tänk igenom vilken 
typ av massage som passar just er, 
nacke, axel, rygg eller fotmassage. En 
del munstycken skapar en virvlande 
stråle, eller en kraftig koncentrerad 
stråle och andra skapar bubblor som 
ger en lätt och mjuk massage.

Det är viktigt att spabadet och 
spalocket är välisolerad för att min-
imera värmeförlusterna och utgifter 
för uppvärmning, speciellt under de 
kalla vintermånaderna. Ett spabad 
i vårt skandinaviska klimat ställer 
höga krav på isoleringen.

Både ja och nej. Vissa säljer sin villa  
väljer att ta med sitt spabad eller att 
köparen får betala mer för att behålla 
spabadet, men husets värde höjs inte 
i sig. Men om man har byggt in badet 
och byggt upp en inbjudande miljö kan 
det absolut höja värdet! Det är svårt att 
säga hur länge, allt beror på hur väl man 
har tagit hand om badet och miljön.

En snygg och genomtänkt 
uteplats kan absolut göra ett 
hus mer attraktivt. Det kanske 
inte höjer prislappen något 
avsevärt men det kan absolut 
vara det lilla extra som leder till 
ett beslut.  

Livslängden på ett spabad från 
BADfabriken är 20 år. 
Görs installationen rätt med bra 
materialval så är detta oftast 
platsen där alla samlas. 
Självklart höjer en attraktiv oas 
värdet på er villa. 

Det behöver man inte gissa utan 
det gör det, utan det har man ju sett 
och det har man ju sett på många 
ställen när det står ett snyggt spabad 
på utemiljö och med mysiga stolar 
runtomkring det är klart att det höjer 
värdet och det höjer värdet med 
minst två till tre gånger av spabadet. 
Och värdet av vad spabadet kostade 
en gång när du köpte det.

Ett spabad ger ett exklusivt intryck 
och kan därmed höja värdet på 
huset, men det är väldigt viktigt att 
det är ordentligt gjort.

Fredrik Sällman
www.badfabriken.se

Sven-Erik Torstensson  
www.saspa.se

Stefan Sandell
spakompaniet.se

FRÅGAR

2. Hur ska man 
välja funktioner 
och munstycke?

"Det finns så många massage-
funktioner och strål munstycken" 

 3. Ska uppvärmnings- 
och isoleringsförmågan 

ska avgöra köpet?

"I reklamen framhålls ofta spabad  
på vintern under stjärnhimlen"

4. Kan spabad höja 
värdet på villan? 

"Kan vårt nya spabad, med snyggt 
arrangerat däck och kringmiljö,  

höja vår villas värde" 

Upplev traditionell herrgårdskänsla  
i vackert naturlandskap   

Vill man komma bort 
från stadens brus 
och ladda batterier-
na i en naturskön 
miljö, är Hällsnäs 
den rätta plasten. 

Till fots, med cykel eller kanske 
med en kanot, kan du upptäcka 
Mölnlyckes sagolika natur och för 
den som är sugen på golf, ligger 
Chalmers Golfklubb, nära till 
hands. Hit kommer gäster från när- 
och fjärran, speciellt mycket nor-
rmän har fallit för platsen och även 
många företag håller sina konfer-
enser i herrgårdens möteslokaler. 
För att kunna slappna av och njuta 
på bästa sätt finns bastu, varma 
tunnor, och underbara sjöstugor 
med egen brygga precis vid strand-
kanten. När sjön fryser på, sågas 
det upp en isvak. 

De senaste åren har herrgården 
varsamt renoverats och byggts till 
för att ha möjlighet att ta emot fler 
gäster och större grupper. 

–Efterfrågan finns och får vi 
bygglov vill vi bygga till fler hotell-
rum, säger Rebecca Samuelsson, 
marknadsassistent. 

I mars i år invigdes Hällsnäs 
Whiskylager med kapacitet att 
lagra 300 30-liters fat. Här kan 
både privatpersoner och företag 

lagra sin whisky. Det bjuds även på 
whiskyprovningar varje vecka och 
middagar hambre separée.

–Vi är unika genom att vi kan 
erbjuda våra gäster att äta middag 
med sin lagrade whisky inom syn-
håll. Faktum är att vi är de enda i 
världen just nu som kan göra detta, 
säger Rebecca.

I restaurangen serveras tra-
ditionell svensk husmanskost 
med viss twist, där råvarorna är 
lokalproducerade i den mån det 

går. Du kan njuta av lunch, A la 
Carte och brunch. Den 21 novem-
ber till och med den 22 december 
bjuder deras köksmästare Niklas 
Eriksson in till ett dignande julbord 
med genuin känsla för råvaran och 
där allt är tillagat från grunden.

Hällsnäs erbjuder även attrak-
tiva julbords- och weekendpaket. 
Med det sistnämnda ingår frukost, 
trerätters middag komponerad av 
deras köksmästare samt ett glas 
champagne. 

Precis vid den spegelblanka sjön och djupt inbäddat av gran- och tallskog finner du 
Hällsnäs Herrgård. Inte alls långt bort från stadens myller eller Landvetter flygplats  

kan du njuta av god mat och dryck och sova i lyxigt inredda rum där alla kommer med 
egen entré. Passa på att låna en cykel, och utforska det vackra naturlandskapet  

och avsluta din dag med en unik middag i Hällsnäs restaurang. 

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.HALLSNAS.SE

BOENDE  RESOR & UPPLEVELSER
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utsikt över Nissan, med balkong ut 
mot ån, vilket är oerhört populärt. 
En egen öppenspis finns att mysa 
framför i juniorsviterna. Är man ett 
större sällskap kan man även hyra 
en lodge, och som har tillgång till 
egen bastu. Vill man koppla av efter 
naturbesöken finns tillgång till en re-
laxavdelning med spa, och möjlighet 
till behandlingar som en njutningsfull 
massage. 

ETT EFTERTRAKTAT JULBORD 
I restaurangen serveras svensk mat 
med fokusering på närproducerat 
och ekologiskt och där hela an-
läggningen går under certifieringen 
svanmärkt. Dessutom har köket en 
stark ingång på vegetariskt, då de har 
märkt att detta är efterfrågat och på 
deras julbord, har de exempelvis en 
bred variation av gröna rätter. Och 
deras julbord är väldigt populärt. 

– Det är så efterfrågat att vi skapat 
ett julbordspaket. Så ta en paus från 
julstöket och låt dig bli väl ompy-
sslad i en stämningsfull miljö. Vårt 
julbord är med klassiska traditionella 
julsmaker som vi toppar med några 
nya överraskningar, några trender 
och något annorlunda. Paketet 
inkluderar övernattning med stor 
Kravmärkt lantfrukostbuffé samt 
vårt stora julbord med glögg och 
kaffe, säger Johan. 

Du finner Hestraviken endast en 
och en halvtimme med bil. Och de 
erbjuder även sitt januaripaket nu 
med 25 procent rabatt. Där du kan 
börja året med en långweekend och 
åka skidor på Isaberg. Då ingår två 
övernattningar, en 2-rätters festsupé 
med fördrink, en 3-rätters festsupé 
med fördrink, härlig picknickkorg 
som lunch en dag och två Kravmärk-
ta lantfrukostbuffér.

Berget Isaberg med alla sina friluftsak-
tiviteter ligger bara två kilometer ifrån 
hotellet. Och man tar sig enkelt dit 
med en cykel, en kanot eller kanske en 
båt. Väl där finns en rad aktiviteter att 
välja på, som att åka mountainbike i 

deras leder eller ha kul i höghöjdsbanan. Det går 
cykelleder precis utanför hotellet och man får låna 
en cykel utan extra kostnad. Eller så tar man bara en 
stillsam ridtur i den vackra naturen, fiskar i sjön eller 
besöker den vackra nationalparken Mosse, bara 30 
kilometer därifrån. Här finns natur som känns nästan 
lappländsk och är jättefin att vandra omkring och 
upptäcka. 

Med stor värme pysslar familjen om sina gäster 

som kommer från olika håll i Sverige, men som 
Johan Hellström, VD och ägare förklarar: Man åker 
gärna till sin motsats i miljö för att hitta den ultimata 
avkopplingen. 

– Därför har vi mycket gäster från exempelvis 
Bohuslän här, för du kommer bort från kusten och in 
i skogen och även många från Danmark och Köpen-
hamnsområdet. Vad kan vara mer stillsamt och 
energigivande än att ta en kanottur på Nissan och så 
kan man få med sig en ryggsäck från oss, så att man 
kan äta ute, förklarar Johan. 

Boendet de erbjuder är i 13 olika timmerhus samt 
i Herrgårdsvillan. Alla rum har egen terrass eller 
balkong och det finns Dubbelrum, Familjerum, 
Deluxerum, Juniorsviter och Sviter. Några rum har 

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.HESTRAVIKEN.SE 

Man mår bra av att vistas i naturen där man bara kan vara och hitta en källa till avkoppling. 
Och djupt i det småländska skogarna och med en underbar utsikt över Algustorpasjön och 
med Nissan rinnande genom tomten ligger Hestraviken Hotell. Här bor du idylliskt i röda 
timmerhus och ståtliga trähus från 1900-talet och servas av familjen Hellström som i tre 
generationer drivit och utvecklat hotellet vid Isaberg i Småland. 

BOENDE  RESOR & UPPLEVELSER

Koppla av och ladda batterierna 
i naturskön småländsk skogsmiljö
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Webbsidan  
Upplevelse.com 
har varit igång 
sedan 2009. Och 
bakgrunden till 
hur idén kom till 

är superenkel. Arvid Andrén, VD och 
upphovsmakare, ville revolutionera 
presentbranschen och styra bort 
folk från prylhetsens oändliga spiral 
till att faktiskt uppleva och minnas 
ögonblick. Han ville skapa minnen 
hos människor och få dem att le när 
de tänker tillbaka. Så enkelt, här har 
du möjlighet att köpa upplevelser 
till dina nära och kära och det blir 
också extra bra när man gör något 
tillsammans. 

BRETT URVAL AV UPPLEVELSER
På hemsidan finns ett brett urval att 
välja på, inte mindre än 300 olika 
upplevelser, från att åka på en he-
likoptertur, äta en middag i mörker, 
åka flygplan med Sightseeing, lära 
sig köra Formula1 till att gå på en 

Stand-Up med middag. Tycker du 
hellre om att kanske köra folkrace, 
käka middag på Icebar, gå på en 
spökvandring eller bara en mysig 
och genuin Afternoon Tea for 2 går 
det även att finna dessa alternativ. 

- Det går bra att både välja en 
specifik upplevelse eller ge bort ett 
presentkort. Det är vanligast att ge 
bort en vald upplevelse då det blir 
lite mer personligt. Mottagaren kan 
även byta upplevelse om det vill det 
så det fungerar även som ett present-
kort när man köper en upplevelse, 
berättar Arvid. 

Smart är också att man kan anpas-
sa presenten till hur mycket man vill 
betala och om mottagaren inte blir 
nöjd kan hon, han eller hen lämna 
tillbaka presenten inom 45 dagar 
eller byta den mot en annan upplev-
else i hela tre år. Det är definitivt 
marknadens bästa presentvillkor. 

Så inget att vänta på. Nästa gång 
du skall ge bort något välj en rolig 
och kittlande upplevelse och skapa 
ett fint minne tillsammans. 

TEXT LINDA JOHANSSON   HEMSIDA WWW.UPPLEVELSE.COM 
Letar du kanske efter den perfekta gåvan att ge till någon men 
kan inte komma på vad? Varför inte passa på att ge bort en 
minnesvärd upplevelse istället för en pryl? En sak kanske man 
använder ett tag men sedan glömmer man bort den. Men 
får du till exempel en present i form av en upplevelse, som 
att hoppa fallskärm eller köra en Ferrari eller Lamborghini en 
dag, så kommer du att komma ihåg det för resten av livet.  

GE BORT EN UPPLEVELSE  
– en present att minnas hela livet 

TEXT  LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.UPPLEVELSE.COM

Många tar bättre hand om bilen än sin 
kropp, säger Claudia Desales, ägare 
av Lillehammer Spa, och prylar kan 
du köpa nytt av men inte din kropp, 
den är du fast med hela livet.

Kroppen är en komplex maskin, 
suverän och magisk, men den behöver också service 
ibland, omvårdnad, putsning, reparation och före-
byggande behandlingar. Claudia startade sin första 
Spaavdelning 2004 i Lillehammer. Hon menade 

att för många stressade omkring och tog inte 
hand om sig som de borde och ville erbjuda 

möjligheten till avkoppling och sköna 
behandlingar. Hon började i liten skala 
med en avdelning och idag har hon två 
ställen med olika inriktningar.

På högfjällshotellet i Lillehammer 
är det mer fokus på relax, massage 
och avkoppling.

– Där är miljön så vacker med fjällen och naturen, 
säger Claudia, där kan du som besökare hitta lugnet 
och få välgörande återhämtning.

Det andra stället ligger mer centralt och har 
inriktning på behandlingar för kropp, hud, naglar, 
ögon och fötter. En nyhet är Dansefoten. En perfekt 
behandling för dina fötter ihop med någon du tycker 
om. Den ger positiv energi och ökar blodcirkula-
tionen.

Claudia som också är terapeut är delaktig i verk-
samheten så mycket hon hinner, men det blir en hel 
del administration för hennes också. Med duktiga 
kollegor känner hon sig lugn att alla kunder blir väl 
omhändertagna.

– En behandling ska ge dig energi, lugn och avkop-
pling, säger Claudia, det är din kropp värd. Ofta. 
Ett presentkort är den perfekta gåvan till någon du 
tycker om, säger hon. Ingen har lämnat tillbaka ett 
presentkort hos oss. 

Ingen lyx att vårda sin kropp

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.LILLEHAMMERSPA.NO

Din kropp är din boning, den ska du leva i och helst även trivas med, i många,  
många år. Att vårda sin kropp och själ är ingen lyx utan snarare något alla borde  
göra regelbundet, som till exempel bilen, huset eller båten. 
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Restaurangen har funnits 
i många år men kommer 
nu i en helt ny skrud där 
maten och människo-
rna står i fokus. Björn 
hoppas att Lyckorna 

Brygga skall bli det självklara valet 
för alla i närområdet men även 
för oss i Göteborg med omnejd. 
Lyckorna Brygga är för alla som vill 
njuta av kvalitativ och högklassig 
mat till rimliga priser och med det 
stora oändliga havet alldeles intill. 
Läget är bara perfekt och med cirka 

37 minuter (laglig körning enligt 
Björn, haha) från tunneln, är det ett 
idealistiskt besöksmål.  

Han har verkligen lagt ner hela 
sin själ i detta projekt och det enda 
som finns kvar från den ursprungli-
ga lokalen är den öppna spisen och 
några fönster. Trendiga moln och 
fåglar av hönsnät hänger i taket, 
cool sträckmetall sitter över baren 
och folieringen på utsidan av baren 
är en bild av undersidan på en av 
Björns gamla ugnar.  

–Målet med ombyggnationen var 

att göra krogen lika unik som dess 
läge, vilket jag känner att jag lyckats 
med. Här finna egenbyggda soffor 
och unik design på inredningen 
och detta ihop med mat i toppklass 
borgar för en fantastisk upplevelse, 
säger han.  

Matsalen har byggts om med 
olika draperingar och glasdörrar 
som delar av på ett smart sätt så 
att man kan ha ett bröllop i den 
ena matsalen och a la carte gäster i 
den andra. Dessutom är köket helt 
omgjort med en öppen planlösning 

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.LYCKORNABRYGGA.SE 

Restaurangens läge är helt fantastiskt placerad precis vid havet med utsikt över Ljungskileviken och på den 
nybyggda takterrassen Y2 kan man njuta av den härliga solen. Lyckorna Brygga har totalrenoverats av nya 
ägaren Björn Andersson och har nu bland annat fått en öppen planlösning i matsalen, ny bar och en loungedel 
vid den öppna spisen. Det har inretts med stilren och svartgrå färg på möbler och gardiner som går ton i ton med 
Ljungsholmen, en stor fågelö alldeles utanför. Färgerna från havet och dess öar återspeglas i restaurangen och 
där de blandar sig med den härliga atmosfären av glada gäster som njuter av fantastisk västkustinspirerad mat. 

i centrum av restaurangen så att man 
har full koll på hela matsalen och på 
det sättet kan ge absolut högsta service 
till alla gäster.  

–Alla som går längst med strand-
promenaden vet att vi alltid har öppna, 
oavsett arrangemang. Jag älskar ver-
kligen bröllop, dop och andra typer av 
fester men jag vill kunna servera mina 
andra gäster också! På så här vis kan de 
slinka in till oss på en drink eller en bit 
mat när helst de känner för det berättar 
Björn.

Han älskar mat och människor och 
brinner för sitt yrke. Han är västkust-
pojk, född och uppvuxen i Bokenäset 
och har jobbat inom restaurangbran-
schen i hela sitt liv. Björn är kock i 
grunden och är med och styr allting 
som serveras på restaurangen.   

VÄSTKUSTINSPIRERAT JULBORD  
Nu har det populära julbordet dragit 
igång på Lyckorna. Så se till att säkra 

din plats. Detta är julbordet för dig 
som älskar fisk i alla dess former.
Givetvis finns även alla det klassiska 
sakerna med, såsom bohuslänsk äggost 
och Janssons frestelse. Det startar fred-
ag den 29 november och håller på fram 
till söndag den 22 December. 

Lyckorna Brygga är även den perfek-
ta platsen för bröllop oavsett årstid. På 
kullen snett bakom Lyckorna Brygga 
tornar kyrkan upp sig och vid den gam-
la ångbåtskajen utanför restaurangen 
ligger den omgjorda ångbåten M/S 
Gustafsberg under sommaren. 

– Vigsel ombord på båten är otroligt 
romantiskt eller så tar ni båten över till 
Ulvön och håller er vigsel på en karg 
klippa. Vår passion är bröllop och det 
märks i vårt engagemang, vår energi 
och glädje! Vi vill vara en bidragande 
del till att er bröllopsdag blev över all 
förväntan, säger Björn.  

Oavsett tillställning finns det alltid 
en anledning att besöka detta fantastis-
ka ställe. Så vad väntar du på? 

Njut av en härlig ”hemma-hos” atmosfär och 
västkustinspirerad mat på nyrenoverade LB  
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Låt barnens lek vara trygg i hemmet 

krypa eller gå. 
–Det är en smart och innovativ 

lösning för att minska skador på 
huvudet när barnet trillar och slår i. 
Föräldrarna får sinnesro och barnen 
får den friheten som de behöver när 
de ska utforska världen. Skyddet 
är mjukt och flexibelt och har 
strategisk stoppning för maximalt 
skydd, berättar Adam Jacobsson, 
marknadsansvarig på RODECO och 
FamiiFun. 

Här hittar man även smarta 
och vattentäta klockor med GPS 
spårning, som gör att du kan ha koll 
på vart ditt barn befinner sig genom 

en app på din mobil. En perfekt 
barnklocka när man är på stranden, 
skidresan, bad-
huset eller ute 
och plaskar 
i vattenpölar 
och klockan 
uppdaterar 
positionen 
var 10:e 
minut 
eller oftare. 
FamiiFun erbjuder 
också smarta kant-och hörnskydd, 
lås för kyl och mikro, petskydd för 
elektriska vägguttag och smarta 

FamiiFun är det relativt 
nystartade företaget, 
sprunget ur moderbolaget 
RODECO, som tillverkar 
häftiga lekplatser och 
äventyrsbad till bland 

annat köpcenter och flygplaster över 
hela världen. I Mall of Scandinavia 
byggdes unikt Babblarnas lekplats, 
och barnen skrek av förtjusning när 
de såg just sin favorit-Babbel!  De 
har funnits på marknaden sedan 
2017 och tidigare som RODE-
CO Webshop. FamiiFun som eget 
varumärke lanserades i juni 2019 
och här bubblar kreativiteten och 
passionen för barnens säkerhet, på 
det östgötska slätterna i Åtvidaberg. 
FamiiFun tillsammans med RODE-
CO drivs som ett familjeföretag i 
andra generationen. Deras smarta 
trygghetsprodukter de erbjuder är 
bland annat huvudskydd till barnen, 
Safehead Baby, det perfekta skyddet 
när det lilla barnet skall lära sig att 

babyvakter. När barnen blir större, 
finns även en Safehead TOTS, en 

lättare cykelhjälm, som är bra när 
man exempelvis skall lära sig att 
cykla med stödhjul eller lära sig 
åka sparkcykel. Självklart finns 
också smarta ringklockor, med 
över 25 olika signaler, som man 
kan fästa på cykelstyret, så att 
barnet inte behöver luta sig så 
mycket för att ringa. 

ALLA TILLSAMMANS  
FÖR EN KREATIV LEK 
Vill ni han en stimulerande och krea-
tiv lek för hela familjen? Testa då på 
Foam Clay, en självhärdad lera som 
man inte behöver ta in i ugnen. Den 
kommer i en form, är jättelätt men 
ändå hård och faller inte isär och ser 
ut som ”lödder”. Samma lera finns 
även som en Silk Clay som är jättelen 
och som barnen inte kan sluta ta på 
(inte föräldrarna heller)! 
Här finns också jättemjuka lekklos-
sar, som uppmuntrar till tyst lek, 
där klossarna kommer i samma 
material som badleksakerna, är 
giftfria och tillverkade av RODECO 
i Åtvidaberg. Självklart kan de också 
erbjuda Babblarna i alla varianter 
och även som spel, böcker, finger-
dockor, leksaker, badleksaker och 
babygym. Det finns även ryggsäckar 
med babblarna.

–Vi vill att våra 
kunder skall kunna 
handla trygghet-
sprodukter men 
även roliga leksak-
er, spel och pyssel. 
Lek är roligt men 
säkerheten är vik-
tigare. Det är ju det 
som är det vackra 
med de produkter 
som vi erbjuder för 
det är ju verkligen 
något som de mins-
ta till storasyster, 
mamma och pappa samt mor- och 
farföräldrar kan göra tillsammans 
och engagera sig i. Hela släkten kan 
sitta och ha roligt tillsammans och 
det är ju viktigast, för familjetid är 
kvalitetstid, avslutar Adam. 

BARN LIVSSTIL

TEXT LINDA JOHANSSON   HEMSIDA WWW.FAMIIFUN.SE 

Det är viktigt att leken är rolig och att hela familjen spenderar mycket tid tillsammans. För familjetid är 
ju verkligen kvalitetstid. Men en rolig lek måste också vara säker, för mycket kan hända, och det går 
fort när en liten krabat skall lära sig krypa eller gå. FamiiFun är företaget som specialiserat sig på just 
trygghetsprodukter för barn men också en bred variation av leksaker, spel och pyssel och tillbehör för 
vattenlek, cykeltillbehör och mycket annat. Här är måttet helt enkelt: Samla hela familjen, pyssla eller 
spela ett spel där ni alla kan vara tillsammans länge och låt helt enkelt leken vara trygg.
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Vi älskar vårt fina köpcentrum! Det 
är ljust och luftigt och har många 
öppna och mysiga sociala ytor och 
en riktigt bra Foodhall för hela 
familjen. Vi har bland annat också 
en jättefin leklounge för barnen och 

deras föräldrar, säger Anna-Lena, säljare. 
Jeansbolaget är en av flera modebutiker i köp-

centret och har naturligtvis jeans som specialitet. 
De kan erbjuda alla de kända jeansmärkena i 
butiken såsom Levis, Lee, Diesel, Replay och flera 
nya märken är på väg in, som bl.a. Nudie, G-star 
och Wrangler.

Eftersom de är en fristående butik, väljer de själ-
va vilka märken och vilket sortiment de skall ha i 
butiken och anpassar sig efter vad kunderna frågar 
efter; därav de nya märkena som är på väg in.

–Självklart erbjuder vi hjälp att hitta storlek, 
modell och passform. Ett par jeans ska följa med 
som ett favoritplagg i flera år och hittar man rätt 
från början sparar man som kund en massa tid och 
pengar och får verkligen ett par jeans som man 
trivs med och kan använda år efter år. Något som 
är svårt om man handlar på nätet, berättar Bea, 
säljare. 

De erbjuder alltid fri uppläggning av jeansen för 
att anpassa längden precis efter hur du som kund 
vill ha dem.

ETT BRETT URVAL  
Jeans är såklart basen i sortimentet, men de har 
också väldigt mycket annat. T-shirts, skjortor, trö-
jor, blusar, klänningar, ja i stort sett allt utom skor. 
På våren blir det studentkostymer och studentklän-
ningar och till jul blir det stort fokus på de mjuka 
julklapparna till hela familjen. 

–Jeans är alltid trendigt och rätt och just nu kan 
vi se en retro-trend med passformer från 80- och 
90-talen. Gärna lite vidare i benen och utan så  
mycket stretch, men sida vid sida av trenderna lever 
de olika modellerna som håller över tid. De riktigt 

smala jeansen med mycket stretch, de utsvängda 
jeansen och de mer klassiskt raka modellerna.  
Allt efter stil och smak, säger Isabella, säljare. 

Deras kunder är i alla åldrar och stilar. Från den 
trendmedvetna tonåringen, den stilmedvetna tjejen/
killen mitt i livet till den äldre damen och herren 
som ska ha ett par klassiska jeans. De vill också 
slå ett slag för att många av deras jeansmärken 
har ett stor fokus på miljö när de tar fram nya 
material och sätt att göra snygga tvättar på jeansen. 
Ofta används ekologisk bomull och man har tagit 
fram metoder för att minska vattenförbrukningen 
avsevärt. 

–Vi tror på att köpa kvalitet istället för kvantitet. 
Ett par riktiga jeansfavoriter håller år efter år om 
du sköter dem rätt. Tvätta så sällan du bara kan 
och använd inget sköljmedel. Sköljmedlet förstör 
både färg, kvalitet och dessutom miljön. Vi vill häl-
sa er alla gamla och nya kunder välkomna in till oss 
på Jeansbolaget i Kongahälla Center, avslutar Saga. 

De har jeans som passion och personlig service som motto! Och det kan inte bli 
en bättre kombination när man skall hitta den perfekta modellen, passformen och 
storleken på jeansen. Den kunniga personalen ser till att kunderna får kläderna 
med bäst passform och storlek på en gång, och inte behöver krångla med byten.

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.JEANSBOLAGET.SE

SHOPPA JEANSEN SOM SITTER PERFEKT  
OCH T-SHIRTEN DU ALDRIG VILL TA AV DIG 

Jeansbolaget i Kongahälla Center

Följ oss på Instagram där vi nästan dagligen lägger upp  
nyinkommet och stylingtips. A-L @jeansbolagetkongahalla,  
säger Anna-Lena som driver Jeansbolaget i Kongahälla Center.

MODE LIVSSTIL
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Konstnären och designern Rebecka Lingmerth arbetar 
gärna med pastellnyanser och bladguld. Många 
av motiven och mönstren smyckar även hennes 
kollektion av kläder, kuddar, serveringsbrickor och 
glasunderlägg.

–Eftersom jag använder influenser från mode och 
popart, så har också många av mina köpare en modern smak och 
inredningsstil. De som möter mina målningar upptäcker också 
att jag inspireras av kvinnor och spännande texturer, berättar 
Rebecka.

Ytstrukturerna tillför målningarna en taktil och skulptural 
känsla, som ger ytterligare liv åt ljuset och skuggorna på duken.

I julklappstider växer såklart intresset för Rebeckas populära 
webshop, med hennes konst och designprodukter. Men därefter 
ligger hennes fokus på New York där hon ska delta med målnin-
gar på Art Expo.

–Jag blev antagen till biennalen i Florens också, men fick då 
göra ett val som föll på New York, tillägger Rebecka Lingmerth. 

Hon älskar att kommunicera med sina följare och avslutar med 
en särskild hälsning till läsarna:

–Välkomna till hemsidan och registrera er för mitt nyhetsbrev 
så har ni chans att vinna ett av mina signerade konsttryck, i 
begränsad upplaga.

Målningar, kläder och 
inredningsföremål 

influerade av popart 
och modevärlden

Modern stil från USA-aktuella 
REBECKA LINGMERTH
TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.UNIQUETHINGSBYLINGMERTH.COM

TEXT & BILD TOM SWALES  HEMSIDA WWW.SOLVELAND.SE

GALLERI KNASTÅS I  
ONSALA VÄLKOMNAR MED 
KVINNLIG FRIMODIGHET
Margareta Sölvelands målningar gläder och lockar

Det är sannerligen mellan utställningarna, 
när verken är hemma, som man får den 
största upplevelsen av en konstnär. 

I Margatera Sölvelands välkomnande 
showroom, på Onsalahalvön, möts 
besökarna av en stor bildvärld fylld med 

humor, levnadsglädje och skicklighet.
–Jag älskar att måla människotyper med mycket kar-

aktär, och gärna i rörelse. Inte modets ideala utseenden, 
utan frimodiga och starka kvinnor, med naturliga kro-
ppsformer. Betraktaren ska kunna känna igen figurernas 
sinnesstämning och känna medverkan i en avbildad 
dans, en rörelse, ett samtal på kaféet eller en omfamning. 
Eftersom jag har målat mycket i Provence, så är många 
scener inspirerade av franska barer, parker och gatumil-
jöer, berättar Margareta.

De flesta kvinnorna i målningarna ser ut att leva ett 
härligt liv, samtidigt som andra är försjunkna i funderin-
gar, så som livet är.

Formaten växlar fritt mellan små humoristiska kort, 
upp till två meter höga målningar och på bordet ligger 
hennes bok ”Leva och måla i Provence”, som besökare 
kan köpa.

–Jag är nästan alltid på plats men bäst är såklart att 
ringa innan, hälsar Margareta Sölveland.
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Medan du tänker på 

  ,                  ,

så pressar vi elpriset 
åt dig.
Vi låter Sveriges alla elbolag tävla om dig
– lägst pris vinner.

Gå med idag på Kundkraft.se 

Slipp förhandla med elbolagen själv. 
Ny upphandling varje år. 
Inga fasta avgifter och bara grön el.

Tar bara 30 sekunder


