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vi ses under
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på Treetop Spa

Konferens i stad, på landet eller sjönära?

Läs om: Bjärsjölagårds Slott, Clarion Hotel Malmö Live, Hotel Statt Hässleholm, Kosta Boda Art Hotel,
Kronovalls Vinslott, ProfilHotels Nacka, Skogshem & Wijk, Slussens Pensionat, Stiftsgården Åkersberg,
The Winery Hotel, Tott Group, Treetop Spa, Ästad Vingård, Örenäs Slott

Konferensguiden.se - Sveriges alla konferensanläggningar - Kostnadsfri bokningshjälp
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Mat & Dryck

Vi rekommenderar 1909 Sigtuna Stadshotell • 32 rum & kök • 7A Centralen • 7A Centralposthuset • 7A

Odenplan • 7A Strandvägen • Chalmersska Huset • Arena Varberg • Aspenäs Herrgård • Auktionsverket Kulturarena • Baldersnäs Herrgård • Balingsholm Herrgård • BallBreaker Kungsholmen • Bergendal • Best Western Kom
Hotel Stockholm • Bjärsjölagårds Slott • Björholmens Marina & Hotell • Björkhaga Hotell & Konferens • Bokenäs
Hotell & Konferens • Bommersvik • Brewhouse • Bygget Fest & Konferens • Casino Cosmopol • Citykonferensen Ingenjörshuset • Conventum Örebro • Courtyard by Marriott Stockholm • Destination Gotland • Djurönäset
Konferens & Hotell • Dockyard Hotel • Dömle Herrgård • Elite Eden Park Hotel Stockholm • Elite Grand Hotel
Gävle • Elite Grand Hotel Norrköping • Elite Hotel Academia Uppsala • Elite Hotel Adlon Stockholm • Elite Hotel
Arcadia Stockholm • Elite Hotel Carolina Tower Solna • Elite Hotel Esplanade Malmö • Elite Hotel Ideon Lund
• Elite Hotel Knaust Sundsvall • Elite Hotel Marina Plaza Helsingborg • Elite Hotel Marina Tower Nacka • Elite
Hotel Mimer Umeå • Elite Hotel Mollber Helsingborg • Elite Hotel Savoy Malmö • Elite Hotel Stockholm Plaza •
Elite Palace Hotel Stockholm • Elite Park Avenue Hotel Göteborg • Elite Park Hotel/Växjö Konserthus • Elite Plaza
Hotel & Konferens Örnsköldsvik •
Elite Plaza Hotel Göteborg • Elite
Plaza Hotel Malmö • Elite Stadshotellet Eskilstuna • Elite Stadshotellet Karlstad • Elite Stadshotellet
Luleå • Elite Stadshotellet Västerås
• Elite Stadshotellet Växjö • Elite
Stadshotellet Växjö • Elite Stora
Hotellet Jönköping • Elite Stora
Hotellet Linköping • Elite Stora
Hotellet Örebro • Ellery Beach
House • Estradrestaurangen •
Snabb
och
komplett
söktjänst
Fagerudd Konferens • First Hotel
Kviberg Park Hotel & Conference
som fixar hela konferensen.
• Folk Mat & Möten • Freys Hotel
• Friiberghs Herrgård • FågelbroKostnadsfri
rådgivning
Hus • Garveriet i Floda • Generator • Golden Hits • Grand Hotel
och bokning av din konferens
Alingsås • Grand Hotel Marstrand
• Grand Hotel Saltsjöbaden •
Grythyttans Gästgivaregård •
Gullmarsstrand Hotell & Konferens
i Sverige eller i utlandet.
• Hede Kontorshotell • High Court
• Hooks Herrgård • Hotel Birger
Vi ger även kreativa och
Jarl • Hotel Gyllene Uttern • Hotel
Mullsjö • Hotel Rival • Hotel Riinspirerande förslag på
verton • Hotel Rådmannen • Hotel
Tylösand • Hotel Ullinge • Hotell
föreläsare, aktiviteter och
Bellevue • Hotell Blå Blom • Hotell
Bogesund • Hotell Dannegården
underhållning.
& Restaurang Strandgatan 32 •
Hotell Hehrne • Hotell Högland
• Hotell Kristina • Hotell Lilla Rådmannen • Hotell Sommarhagen •
Ring 020–10 00 59 för
Hotell Svea • Hällsnäs Konferens •
Häringe Slott • Högbo Brukshotell
personlig service, chatta med oss
• Isaberg Höganloft • Katrinelund
Gästgiveri & Sjökrog • KOKS –
på Konferensguiden.se eller maila
Lexö kök bar • Konferens & Möten
Folkungagatan • Kosta Boda Art
till bokning@konferensguiden.se
Hotel • Kronovalls Vinslott • Krusenberg Herrgård • Kämpasten •
Lanthotell Lögnäs Gård • Lillsved •
Loka Brunn Hotell & Spa • Långholmen Hotell & Konferens • Moriska Paviljongen • Musikaliska
• Münchenbryggeriet • Nordens
Ark • Nya Lundsbrunn Restort &
Spa • Nyhyttans Kurort • Nynäs
Havsbad • Nynäsgården Hotell
& Konferens • Näringslivets Hus
Konferens & Restaurang • Pulsen
Konferens • Quality Hotel Panorama Göteborg • Quality hotel
Waterfront Göteborg • Ronnums
Herrgård • Runö Möten & Events
• Råda Rum • Rånäs Slott • Rönneberga Konferens • Scandic Laholmen Hotell • Siggesta Gård • Sigtunahöjden
Hotell och Konferens • Sjöfartshusets Festvåningar • Skeviks Gård • Skogshem & Wijk Meetings • Sky High
Meetings – Turning Torso • Smygehus Havsbad • Smådalarö Gård • Stadion Malmö • Stadshotellet i Hässleholm
• Star Bowling • Stena Line • Sundbyholms Slott • Sunlight Hotel Conference & Spa • Svea Konferens & Matsal
• Sven-Harrys Konstmuseum • Svenska Institutet för Standarder • Swing By Golfbaren • Såstaholm Hotell & Konferens • Sätrabrunn Konferens & Spa • Söderköpings Brunn • Tanumstrand • Tekniska Museet • The Steam Hotel
• Thoresta Herrgård • Toftaholm Herrgård • Treetop Spa Hangout & Hotel • Trosa Stadshotell & Spa • Tylebäck
Hotell & Konferens • Ullevi Restaurang & Konferens • Uppsala Konsert & Kongress • Utö Värdshus • Van der
Nootska Palatset • Varbergs Kusthotell • Vidbynäs Gård & Konferens • Villa Anna • Villa Aske • Villa Källhagen
• Visit Linköping • Wallmans Stockholm • Wenner-Gren Center • Westmanska Palatset • Wintervikens Café &
Festvåningar • Wisby Strand Congress & Event • World Trade Center • Yxnerum Hotell, Kurs- & Konferenscenter
• Ästad Vingård • Örenäs Slott Hotell & Konferens och ytterligare 1 056 anläggningar som du hittar på

Konferensguiden.se

1909 Sigtuna Stadshotell & Catarina Königs
Hälleflundra med magisk vitvinssås
& sparriscrudité
Ett recept av Mästerkocksvinnaren Catarina König som vann årets
Mästerkock på TV4 2016 och var vinnarnas vinnare i Decenniets mästerkock 2020.
INGREDIENSER, 4 PORT, 30 MIN
600 GR HÄLLEFLUNDRA
(EL TORSKRYGG, EL ANNAN VIT FISK)
SMÖR
SALT
VITVINSSÅS
1 BANAN SCHALOTTENLÖK,
FINHACK AD
3-4 KVISTAR FÄRSK TIMJAN
1 MSK SMÖR, ATT BRYNA
LÖK/TIMJAN I
3 DL VITT VIN
1 FISKBULJONTÄRNING
ELLER 4 DL HEMKOKT FISKFOND
4 DL VATTEN
4 DL VISPGRÄDDE
SPARRISCRUTITÉ
3 FÄRSK A SPARRISAR
CITRONSAFT

GÖR SÅ HÄR
1. Sätt ugnen på 125 grader
2. Skär f isken i 4 bitar á 150 gr, lägg på ett fat och salta.
Låt dra 15-20 min.
3. Lägg över f isken i en form, hy vla över smör över varje bit
och sätt in i ugnen tills inner tempen når 40-45
grader på hälleflundra eller 46 grader på torskr ygg.
Vitvinssås
1. Skala och f inhacka schalottenöken, lägg i en kastrull tillsammans med en klick smör och de färska timjankvistarna.
2. Låt det försiktig t ”svettas” tillsammans, inte br ynas
och ta färg, då påverkas både färg och smak, på medelhög
till låg värme för att utveckla smak.
3. Tillsätt vinet och låt koka ned till hälf ten.
4. Blanda under tiden varmt vatten med f iskbuljong tärningen
till en fond, eller använd 4 dl egenkokt fond.
5. När vinet kokat ned till hälf ten, tillsätt fonden och
låt koka ned till hälf ten igen.
6. Koka under tiden en ”crème dubbel”, dvs koka 4 dl grädde
som skall reducera ner till hälf ten, alltså 2 dl.
7. När f isk- & vinfonden kokat ner till hälf ten, och grädden är
reducerad och krämig, rör samman dessa genom att hälla
fondkoket genom en sil ner i grädden.
8. Vispa om och smaka av. Tillsätt ev salt.

Sparriscrudité
1. Hy vla (skala) tunna remsor
av sparrisen med hjälp av en
potatisskalare, lägg i kallt
vatten.
2. Precis innan ser vering, häll
bor t vattnet, pressa lite
citronsaf t över sparrisen och
toppa anrättningen med.
Servering
Lägg upp f isken, skeda på
vitvinssås och toppa med
sparriscruditén och en dillkvist.
Ser vera med önskat tillbehör
som kokt potatis, potatismos, potatisstomp, el önskat
tillbehör.
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Mötesnytt & erbjudanden
De senaste nyheterna från mötesbranschen samt fina erbjudanden inför vårens och sommarens kickoff med företaget.
Välj mellan en rad olika coronaanpassade alternativ.

16–17

Förändrade beteenden
när vi möts digitalt
Hur påverkar egentligen digitala möten kommunikationen
mellan människor och vad innebär digital restid? KonferensVärlden har pratat med Nordens ledande psykologföretag,
Psykologpartners, om hur digitala möten påverkar oss.

22–23

Digital trollerishow med John Houdi
När du inte kan gå på aw med jobbgänget, ja då får väl aw:n
komma till dig. Så resonerar magikern John Houdi som i ett
trollslag förvandlat sin show och gjort den digital.

Vårfrä
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recept
sid.

30–31

Hitta din drivkraft och ditt ”varför”

46-51

”Vi har passerat alla faser i sorgearbetet, nu är det nyorientering som gäller för hela mötesindustrin”, säger Christina Stielli,
föreläsare, författare och organisationsutvecklare, som var en
av alla dem inom mötesindustrin som för drygt ett år sedan
fick ställa om sin verksamhet på nolltid.

38–41

Pandemins påverkan
på besöksnäringen
Besöksnäringen har drabbats hårt av den rådande pandemin.
KonferensVärlden har ställt frågor till tre utvalda vd:ar för att få
en bild av hur de mött pandemin, vilka lösningar de använt sig
av och hur de blickar framåt.

42–43

BokningsBolaget
skapar minnesvärda upplevelser
Önskemålen hos företagsledningen kan vara många och ibland
annorlunda - men idéerna få. Då kan det vara värdefullt med
ett kunnigt bollplank, som har den nödvändiga kreativiteten
och kunskapen om hur man kan möta de behov som ställs och
förgylla konferensen.

Märkningar & certifieringar
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1234 5678
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Få koll på de vanligaste märkningarna och certifieringarna
inom besöksnäringen. Några nya såsom Covid Clean™ och
Safe to Visit, och flera gamla välbekanta, men vad innebär de
egentligen? Det får du reda på här!

S

44–45
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De bästa semesterpaketen

för din hemester i Sverige

Hitta din drömsemester
Sverige är rikt på upplevelser med fantastisk natur, vackra städer och historiska sevärdheter. För boende kan du välja och vraka bland vackra slott, anrika herrgårdar, spännande
cityhotell och familjära anläggningar med naturen inpå knuten. Den nya söktjänsten
Semesterjouren.se hjälper dig att hitta ditt drömresmål med passande semesterpaket i
Sverige. Här hittar du fina paket för en härlig weekend, skön sommarsemester eller för
lovet tillsammans med familjen.

BokningsBolaget - Din totalleverantör av konferenser och event
Industrivägen 1, 171 48 SOLNA, Tel: 020-10 00 59, info@bokningsbolaget.se
Semesterjouren.se är en del av BokningsBolaget, tillsammans med Konferensguiden.se, Konferensvarlden.se och Festplatsen.se
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och naturen börjar sakta återhämta sig
och börja leva igen. Samma sak gäller konferenser och möten. Tydliga
tecken visar vägen framåt och signalerna är starka om att det finns ett
uppdämt behov av att mötas. Det är hög tid att planera för höstens

konferenser och kickoffer om du inte redan gjort det. Nu
bokas
 hösten
 
flitigt.

VÅREN HAR ÖVERLEVT VINTERN

SOM ARBETAR MED MÖTEN OCH EVENT

nr. 1

Returadress: MICE BokningsBolaget AB
Industrivägen 1, 171 48 Solna
Adressändring: adress@konferensvarlden.se

APRIL
2021

Posttidning B
KonferensVärlden 1–2021

Äntligen är våren här!

www.konferensvarlden.se

S E D A N 19 8 8

6 a
ch
fräs ept
rec

Effekten av
digitala möten

Psykologen berättar

Digital trollerishow

med John Houdi

Hitta drivkraften

Christina Stielli tipsar

Om pandemin
och framtiden

Tre hotell-vd:ar berättar

MÖTE / KICKOFF / UPPSTARTSMÖTE

Förgyll konferensen

med hjälp av BokningsBolaget

Märkningar
& certifieringar

Få koll på nya som gamla

      
    
  
     
     
     

-S

A

FE

E

C E R TIFIE



syns det tydligt att vår bransch är en
snabbfotad och kreativ näring som tacklat krisen genom att tänka nytt.
Vi har pratat med vd:ar som sammanlagt representerar tio av Sveriges
främsta mötesanläggningar, för att höra hur de har hanterat den kris
som uppstått i samband med pandemin.
I EN UTMANANDE PANDEMITID

två spännande profiler, Christina Stielli, föreläsaren som blivit utsedd till Årets talare två år i rad samt John Houdi, en
av Nordens främsta magiker som med framgång kombinerar komedi,
magi och buktaleri på en och samma gång.

VI PRESENTERAR ÄVEN

så toppar vi med reportage från några av Sveriges
fantastiska smultronställen och underbara konferenspärlor!
FÖRUTOM ALLT DETTA

Hoppas
vi ses under
2021!
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Kontakta oss redan idag
för att boka upp de mest
populära datumen!

VI

kreativitet tagit sig an den stora
utmaningen som pandemin orsakat och vi har fått nya begrepp att ta
till oss, som Covidsäkrade möten, Safe to visit kampanjer och utomhuskonferenser med naturen som konferenslokal. Nya mötesformer har
även dykt upp och numera är vi bekanta med hybridmöten och digitala
möten med hjälp av Zoom, Teams eller Google Meet.
Men vad gör det med vår kommunikation när vi ses digitalt istället för
fysiskt? Vi har träffat experter inom området och bjuder även på en del
tips att tänka på när du arrangerar ditt nästa digitala möte.

BESÖKSNÄRINGEN HAR MED STOR
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Konferens i stad, på landet eller sjönära?
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Mötesnytt

Rymdäventyret Moving to Mars
och fotoutställningen Antropocen
på Tekniska museet
TEKNISKA MUSEET HÖLL STÄNGT under fyra månader i vinter men är nu åter
öppet igen. Ett nytt biljettbokningssystem begränsar både antalet besökare
och sprider inpasseringar över dagen. Extra personal finns på plats för att
säkerställa att ingen trängsel uppstår. Tekniska museet är ett av landets
största museer med 10 000 kvadratmeter utställningsyta. På plats finns två
nya internationella utställningar – rymdäventyret Moving to Mars och fotoutställningen Antropocen.

Moving to Mars
Planeten Mars har fascinerat människan i tusentals år, och våra drömmar om
att en dag sätta foten på den röda planeten kan snart bli verklighet. The Design Museum i London har skapat en upplevelse där du inte bara kan känna
lukten, ljuset, och sanden under dina fötter utan även kliva in och prova Mars-livet i en fullskalig boendemiljö. Men Mars är en ogästvänlig
plats, och vi lämnas med insikten om att vi måste bli bättre på att ta hand om vår egen planet. Utställningen visas fram till 9 januari 2022.
Antropocen
Antropocen är en angelägen, vacker, drabbande stor fotoutställning om människan, tekniken och naturen. En upplevelse som berör och
skakar om, och som smärtsamt tydligt visar hur vi människor förändrar naturen för alltid. I utställningen har konstnärerna Edward Burtynsky,
Jennifer Baichwal och Nicholas de Pencier genom fotografi, film, augmented reality och vetenskaplig forskning skapat en utställning som
dokumenterar hur mänskligheten förändrar planeten för alltid. l

Andra upplagan av Konsten att vara kvinna – en öppen utställning av kvinnor

Verk av Ilona Marshall, Konsten att vara
Kvinna 2020.

6

Vas av Nathalie Hallman, Konsten att
vara Kvinna 2020.

DEN ANDRA UPPLAGAN av utställningen Konsten att vara Kvinna,
som är en öppen utställning av kvinnor, kommer att visas på Miss
Clara by Nobis under en månad med start den 22 april. Samtliga
verk är till salu och nytt för i år är att intäkterna skänks till organisationen Kvinna till Kvinna, som jobbar för kvinnors mänskliga
rättigheter i flera länder. Konstnären skänker 50% av intäkten för
sitt verk. För att konstnären ska få möjlighet att behålla den andra
hälften skänker Miss Clara by Nobis resterande 50%.
Miss Clara by Nobis, som tidigare huserade flickskolan Ateneum,
har fått sitt namn från den färgstarka Clara Strömberg som var föreståndarinna i byggnaden omkring 1910. Clara var en av pionjärerna
inom svensk skolundervisning och flickskolan låg långt före sin tid
med både sexualundervisning och gymnastik på schemat.
– Konsten att vara kvinna är en hyllning till Clara Strömberg och
alla andra kvinnor som vågat gå emot strömmen genom historien.
Med utställningen vill vi skapa ett öppet rum där kvinnor får berätta
sin egen historia via konsten, säger Matilda Sjöberg, PR & Marknadschef på Miss Clara by Nobis. l

nytt & aktuellt
om branschens aktörer

Nylansering av historiska Smådalarö Gård
EFTER EN OMFATTANDE RENOVERING slår Sabis upp dörrarna till nya Smådalarö Gård Hotell &

Spa, som ett av Sveriges största spahotell. Endast 50 minuter från Stockholm bjuder denna
skärgårdsdestination in till genuina upplevelser utöver det vanliga.
Historiska Smådalarö Gårds omfattande förnyelsearbete har pågått i två år, och under sommaren 2021 öppnar man upp dörrarna för besökare igen. De utökade ytorna inkluderar spa och
relaxområden på 2000 kvadratmeter både ute och inne, ett gym, samt 56 nya hotellrum av totalt
118 rum – i direkt anslutning till hotellets tennisbana, niohålsgolfbana och två padelbanor. Det
finns även många möjligheter till gastronomisk njutning i någon av hotellets 6 barer och restauranger. Utöver detta förstärks även fest och konferenserbjudandet med event och möteslokaler
för upp till 250 personer.
Storsatsningen, som leds av ägarna och systrarna Madeleine Brehmer, vd och Caroline Cederblad, styrelseordförande, är en av de största i familjeägda Sabis historia och något som företaget
tror starkt på. Hotellet transformeras från sommarnöje till en året-runt-destination, med målet
att attrahera både weekendresenärer från storstäderna samt svenska och internationella turister
som vill njuta av Stockholms unika skärgård i en avslappnad och personlig miljö.
Lars Ålund har fått förtroendet att öppna och förvalta Smådalarö Gård Hotell & Spa som
hotelldirektör. l

Lokal Werket
FOTO: DANIEL ROOS

Caroline Cederblad, styrelseordförande och
Madeleine Brehmer, vd Sabis AB.

FOTO: BEATRICE GRAALHEIM

FOTO: RENEE KEMPS
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Mötesnytt

Nu öppnar Scandinavian XPO
– Nordens närmaste mötesplats
SCANDINAVIAN XPO är Sveriges nya mötesplats, belägen endast fem
minuter från Arlanda flygplats. Arenan har inte bara moderna och flexibla
lokaler med kapacitet för såväl stora event som små konferenser, inom
gångavstånd finns även Quality Hotel Arlanda XPO, aktiviteter och annat
som bygger inspirerande möten. Fördelarna är många inte minst avståndet till Uppsala och Stockholm som endast är 20 minuter, samt de 421
hotellrum som finns under samma tak som mässhallarna.
– Världen längtar efter att mötas. Nu står vi förberedda när det återigen
blir möjligt att ses. Vi har sett till att platsen har de förutsättningar som
krävs för hälsosamma mötesupplägg. Vi står redo med möteslokaler och
hotell såväl som närodlad mat och spännande aktiviteter. Här finns exempelvis möjlighet till padel, gym, skjutbiograf, testbanor för fordon på asfalt
och terräng. Man kan även golfa eller boka in en ölprovning på det lokala
bryggeriet. Vi har givetvis även ökat våra redan högt ställda krav för säkra
möten. Nordens närmaste mötesplats gör det lätt att hålla avstånd, berättar Dieter Sand, vd Arlandastad Holding.
Redan nu finns det flera pågående projekt och verksamheter i arenan. En

digital studio på 2 500 kvadratmeter med tre scener är redan
igång och även en pop-up padel i en av hallarna.
– Trots alla utmaningar med pandemin ser vi en stor
efterfrågan på vår typ av arena och de upplevelser vi kan
erbjuda. Flexibilitet och med möjligheter till alla typer av
möten, stora hallar, mysiga konferensmöjligheter kombinerat
med digitala möten under säkra förhållanden samt starka
ägare gör att vi känner oss hoppfulla inför hösten 2021. Och
vi förstår på mängden bokningar från höst 2021 och in i 2024
att våra kunder har förstått fördelarna med att boka upp sitt
evenemang, sin mässa eller konferens hos oss, säger Staffan
Littmarck, vd Scandinavian XPO.
Quality Hotel Arlanda XPO som är en del av Scandinavian
XPO öppnar samtidigt upp dörrarna till ett nyrenoverat hotell. Med sina 421 hotellrum, moderna konferenslokaler och
restaurangen Brasserie X erbjuder arenan en helhetsupplevelse för besökarna. l

Musikaliskas anrika konsertsal har fått ny modern ljusteknik
MUSIKALISKA VID NYBROVIKEN i centrala Stockholm,
har investerat i ett nytt modernt och miljöanpassat scenljus bestående av 27 lampor i trossen. Det
nya scenljuset ger möjlighet till full färgmix med
justerbar färgtemperatur, för bästa resultat vid film-,
tv- och bildproduktion. På parkettplatserna finns nu
även nya bekväma stolsdynor. Konsertsalen rymmer totalt 550 personer. I lokalhyran av konsertsalen
ingår alltid en tekniker, ljus, ljud och bild, fyra trådlösa mikrofoner, wifi hörslinga, garderob och foajéer.
Genom nytt samarbete med Stockholm Streaming
Studios erbjuder Musikaliska färdiga paketlösningar
för livestreaming och hybridmöten med 1, 2 eller
3-kameralösning.
Musikaliska fortsätter med sina generösa avbokningsvillkor året ut, vilket innebär kostnadsfri
avbokning ända fram till 30 dagar före genomförandet.
Naturligtvis erbjuder man även catering i samarbete
med Nacka Gourmet Catering/Lavalhallen. l
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nytt & aktuellt
om branschens aktörer

FOTO: DANIEL ROOS

FOTO: ANDY LIFFNER

SOPHIE NORBERG inledde sin resa som ny
hotelldirektör på Fågelbrohus på Värmdö
i slutet av 2020. Sophie kommer med stor
erfarenhet från hotellbranschen där hon
bland annat varit anställd i över 20 år för
Nobis koncernen, senast som vd på Hotel
J i Nacka.
På natursköna Värmdö finner man Fågelbrohus, en destination för både avkoppling,
liv och rörelse. Här kan gästerna varva golf,
tennis och andra aktiviteter med matupplevelser, spabehandlingar och en god natts
sömn. Bara 35 minuter från Stockholm city
och med goda kommunikationer.
– Jag ser verkligen fram emot att få
leda och utveckla arbetet på Fågelbrohus.
Ett otroligt fint hotell med så mycket att
erbjuda och beläget på en väldigt vacker
plats. Efter att ha bott här i 26 år har jag
dessutom ett stort hjärta för Fågelbro och
jag ser fram emot att få förvalta den känslan tillsammans med teamet, säger Sophie
Norberg, hotelldirektör Fågelbrohus.
Hotellet är i en fas där utveckling står i
fokus, det var för omkring ett år sedan som
den uppvärmda utomhuskällan lanserades
och strax efter sommaren inleddes ett nytt
samarbete med ett av Sveriges mest välrenommerade spavarumärken, Kerstin Florian.
Genom initiativ som dessa har Fågelbrohus
blivit ett självklart val för många stockholmare när de söker vardagslyx eller en liten
”get-away” till helgen. Läs mer om Sophie
Norberg och Fågelbrohus på sidan 39. l

FOTO: MATHIAS BLOM

FOTO: ANDY LIFFNER

Sophie Norberg är ny
hotelldirektör på Fågelbrohus

Executive svit, Bolinderska Palatset.

Grand Hôtel rustar för framtiden
med nya rum och sviter
GRAND HÔTEL I STOCKHOLM har genomfört en större hotellrumsrenovering som nu
står färdig. Den omfattande renoveringen innefattar totalt 19 rum och sviter i Bolinderska Palatset. Hotellrummen andas Grand Hôtel men går i en helt ny stil som för
tankarna till kontinenten och internationella residens. De nya rummen och sviterna
har alla genomgående färgstarka tapeter, ljusa träslag och en detaljrik inredning
som förvånar.
– Vi är ett internationellt hotell som ständigt möter våra gästers högt ställda
förväntningar. Det innebär bland annat att vi alltid måste uppdatera och förnya oss
för att vara relevanta i samtiden. I ett sekelskifteshotell, som vi är, finns det alltid justeringar att göra. Under det senaste decenniet har vi arbetat aktivt med att uppdatera
såväl rum och sviter som Vinterträdgården, restaurangerna och huvudbyggnadens
fasad, säger Pia Djupmark, vd Grand Hôtel Stockholm.
På ett av våningsplanen finns det en möjlighet att koppla samman upp till fem hotellrum som tillsammans blir en större svit om cirka 200 kvadratmeter. Det finns också
en möjlighet att stänga av ett helt våningsplan till en privat våning, vilket ger en unik
rumslösning för olika typer av ändamål. Utöver de färdigställda rummen och sviterna i
Bolinderska Palatset planeras det för två sviter i etage som står färdiga under våren.
Hotellet har under det gångna året dessutom sett över och stärkt rutinerna kring
hygien och städning. Det arbetet har bidragit till att Grand Hôtel i Stockholm, som
första hotell i Sverige, blivit tilldelade den internationella ackrediteringen GBAC STAR
Facility Accreditation. Ackrediteringen visar att hotellet arbetar aktivt för att utveckla
städningen och minska smittspridningen av bland annat covid-19. l
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Mötesnytt

Vår- och

Allt för en trygg och säker
vår- & sommarkickoff
På Konferensguiden.se, vår sök- och bokningssajt för konferenser, möten och event, finns nu en mängd fina erbjudanden samlade för er som planerar för en vår- eller sommarkickoff med företaget. Välj mellan en rad olika covid-anpassade alternativ såsom utomhuskonferens, konferens i egen privat byggnad, hybridmöten och mycket mer. Här presenterar
vi ett litet urval av alla erbjudanden som finns på sajten. BokningsBolaget erbjuder kostnadsfri rådgivning och bokningshjälp - välkommen med din förfrågan!

Välj mellan utomhuskonferens och privat hus

Boka-tidigt-erbjudande
på Hotel Statt i Hässleholm
KNUTPUNKTEN som förbinder södra Sverige.

I en dygnskonferens ingår:
• Frukost
• Rymligt mötesrum med dagsljusinsläpp
och modern teknik
• Lunch inkl. sallad, bröd, bordsvatten, kaffe
och något sött
• Eftermiddagsfika med ett urval av
godsaker och frukt
• 3-rätters middag inkl. ombjudning på
varmrätt, kaffe och bordsvatten
• Övernattning i enkelrum inkl. frukost

SOM VI ALLA LÄNGTAR efter att få ses
igen, att få mötas och utbyta tankar.
På Bommersvik erbjuds trygga möten,
välj mellan att ha naturen som mötesrum eller förlägg din konferens och
logi i en privat byggnad.
Bommersvik är prisade för sin
service och erbjuder en fantastisk matupplevelse. Här är det som att komma
hem.
Exklusivt för KonferensVärlden
erbjuder man just nu 2 timmar i sin
prisbelönta skogsfloating kostnadsfritt
vid bokning av konferens och logi. ”Med
naturen som mötesrum öppnas våra
sinnen och samtalen blir djupare, en
oerhört populär och givande aktivitet”,
säger Bommersviks hotell- och konferenschef Annelie Dahlin.

Erbjudande: 2 timmar i skogsfloating
kostnadsfritt vid bokning av konferens
och logi för minst 10 personer.
Datum: Erbjudandet gäller veckorna
13–20 samt 32 och 33.
Villkor: Uppge KonferensVärlden
vid bokning.

Pris: 1 865 kr/person exkl. moms.
Datum: Bokningsbart under perioden marsmaj för augusti, september, oktober.
Villkor: Kostnadsfri avbokning och ombokning upp till 2 veckor innan ankomstdatum.
För bokning uppge “Boka tidigt erbjudande
maj”.

Avskilt möte – boka din egen konferensavdelning
PÅ BEST WESTERN KOM HOTEL STOCKHOLM finns det möjlighet att boka ett helt

avskilt möte där du kan genomföra ett säkert möte med egen entré, stora ytor,
egna grupprum, fikaservering och mat. Möjlighet finns även till hybridmöte
med kamerateknik där deltagarna är med antingen på plats eller digitalt.
Pris: Från 5 000 kr exkl. moms.
Datum: Erbjudandet gäller för bokningar med
ankomst till och med den 31 augusti 2021.
Villkor: Gäller nybokningar och kan inte kombineras med andra erbjudanden
och rabatter.
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Kickoff med Buschcraft på
Siggesta Gård – vi bjuder
på lokalhyran
KONFERENS MED ÖVERNATTNING och 4 timmars överlevnadsaktivitet på Stora Löknäsholmen. Eftermiddagsfika framför brasan,
och boende i mysiga boutique hotellrum
på naturnära Siggesta Gård. Konferens vid
naturstranden eller i en lokal, ni väljer och
personalen på hotellet packar konferensfikat.

I paketet ingår:
• Möteslokal på Siggesta Gård
• Klockan 10.00 båt till Stora Löknäsholmen
• Överlevnadsaktivitet och lunch
• Klockan 16.00 (cirka) båt tillbaka till
Siggesta Gård
• Middag och övernattning
Pris: Per offert. Siggesta Gård bjuder på
lokalhyran i samband med övernattande
konferens och Buschcraft.
Datum: Erbjudandet gäller från och med nu
till och med den 31 december 2021.

sommarerbjudanden
Heldagspaket
450 kr/person
inkl. konferenslokal
GENERATOR är ett centralt

Covidtest & 5-stjärnig
helpension, för ett
säkert & bra möte!
VÄLKOMMEN TILL Sveriges minsta

femstjärniga konferenshotell och
vackra Sigtuna stad.
När er grupp bokar helpension
på Sigtuna Stadshotell till och med
juni 2021 inkluderas ett CE-godkänt
Covid-snabbtest utfört av utbildad
personal från Chembio. När gruppen
anländer går deltagaren direkt till
sitt hotellrum utan kontakt med
andra deltagare. Testpersonal gör
snabbtest på gästens rum. Efter cirka
20 minuter kontaktas gästen och välkomnas ner till kaffe och möteslokal
om testet är negativt. Om någon deltagare testar positivt får deltagaren
stanna isolerad till avresa.
I helpensionen ingår:
• CE-godkänt Covid snabbtest utförd
av personal från Chembio
• Incheckning direkt vid ankomst
• Ankomstkaffe med både sött och
salt
• Tvårätters serverad lunch (privat
matsal)
• Eftermiddagskaffe med hembakt
• Trerätters serverad middag i vår
White Guide-klassade restaurang

designhostel i Stockholm
nära Centralstationen.
Generator erbjuder även fina
mötesmöjligheter. Ta del av
anläggningens heldagspaket
för 450 kr/person inkl lokal.
I paketet ingår:
• Konferenslokal
• Förmiddagskaffe med
smörgås
• Lunch inkl. sallad, smör,
bröd och kaffe
• Eftermiddagskaffe med
fikabröd
Pris: 450 kr/person exkl.
moms.
Datum: Erbjudandet gäller
nya bokningar under våren
till och med den 30 juni
2021.
Villkor: Bokas för minimum
4 personer. Ange Heldagspaket VÅR i samband med
bokning för att ta del av
detta special-erbjudande.
Vi på Generator Stockholm
följer självklart FHM:s
rekommendationer och
riktlinjer och ser till så att
ni kan konferera tryggt och
säkert.
Varmt välkomna till oss!

Pris: 2 990 kr/person. Lokalhyra tillkommer beroende på antal. Priser
är exkl. moms.

nytt & aktuellt
om branschens aktörer

Utveckla teamet
med naturen som
inspiration
BEHÖVER DITT TEAM en
nystart efter månader
med digitala möten och
hemarbete? Vi människor
behöver mötas fysiskt för
att skapa utveckling och
framgångsrika företag.
Under ledning av två erfarna workshopguider får ni
under första dagen en fantastisk möjlighet att stärka
och utveckla gruppen. Att få
göra detta utomhus i natursköna omgivningar där ni
inte vanligtvis möts har stor inverkan på resultatet. Efter denna
dag har ni en plan för de fortsatta stegen att nå företagets
vision. Inspirerade efter en dag med massor av frisk luft är ni
redo för en heldagskonferens under kristallkronorna på Grand
Hotel Alingsås.

I paketet ingår:
Dag 1 – Vandrande visionärer
• 1 h digital kickoff 1-2 veckor innan vandringen
• Lättare frukost vid samling på Grand Hotel
• Tågresa till Västra Bodarna + ca 12 km vandring
• Fika och lunch vid öppen eld (WC vid lunch)
• Två ledare med fokus på lösningsfokuserad
ledarskapsutveckling och friskvård
• Arbetsmaterial och dokumentation
• After Walk-tilltugg vid avslutning på Grand Hotel
(dryck tillkommer)
Pris per grupp: 25 000 kr + 300 kr/person exkl. moms.
Dag 2 – Heladagskonferens med övernattning på Grand:
• 2-rätters middag på kvällen dag 1
• Övernattning i enkelrum
• Frukost
• Kaféstadens fikabuffé för- och eftermiddag
• Lunch
Pris: 1 870 kr/person inkl. rabatt (exkl. moms).
Datum: Erbjudandet gäller bokningar under perioden
1 april - 30 september.

Datum: Erbjudande gäller till och
med den 30 juni 2021.

Villkor: Uppge referensen BOKNINGSBOLAGET vid bokning för
att få rabatten på 15%.

Företagskickoff & konferens
SLAPPNA AV I LANTLIG MILJÖ på Lögnäs Lanthotell & Spa. Ät god vällagad mat av
lokala råvaror, umgås i vår härliga vinterträdgård eller varför inte prova någon av
våra aktiviteter. Med ljusa möteslokaler, ett mysigt spa, charmigt inredda rum och
gemytlig miljö så erbjuder vi ett konferensalternativ med allt man kan önska i
södra Hallands vackra öppna landskap.
I PAKETET INGÅR:

•
•
•
•
•
•
•

Lunch
Möteslokal
Eftermiddagsfika
Aktivitet
Trerättersmiddag
Logi (del i dubbelrum)
Frukostbuffé

• Möteslokal dag 2
• Förmiddagsfika
• Lunch
PRIS: Från 1990 kr/person exkl. moms.
DATUM: Erbjudandet gäller till december 2021.
VILLKOR: Givetvis skräddarsyr vi enligt era önskemål.

11

Mötesnytt

Vår- och
sommarerbjudanden

Är det dags för
en nystart efter ett år av
digitala möten?

Konferera
prisvärt och tryggt
LANDVETTER AIRPORT HOTEL är ett familjeägt hotell som funnits på flygplatsen över
30 år.
Er hälsa och välbefinnande är Landvetter
Airport Hotel främsta prioritet när ni bor
och konfererar på hotellet. Här möblerar
man med avstånd i lokalerna och handsprit
och plasthandskar finns alltid att tillgå. Här
finns även möjlighet till videokonferens.
Du har alltid kontakt med samma konferenskoordinator som på ett lyhört sätt gör
sitt allra bästa för att er konferens skall blir
så lyckad som möjligt.

Erbjudande: 25% rabatt på hotellets
konferenspaket.
I paketet ingår:
• Lokal med projektor eller Tv
• Frukt och godis i lokalen
• Förmiddagsfika med kaffe och fralla
• Dagen lunch med sallad, kaffe och kaka
• Eftermiddagsfika med kaffe och bakverk
• Fri parkering, fri laddning för el-bil

BOKA DIN NÄSTA KONFERENS, kickoff
eller ledningsgruppsmöte på Grand
Hotel Marstrand och få en fri aktivitet på
köpet. Konferenser, kickoff och ledningsgruppsmöten är som bäst i unika miljöer. Samtalen får bättre plats när axlarna
sjunker ner. Havet, Bohuslän, Marstrand,
den goda maten och det vackra hotellet
har just den effekten. Nu erbjuder Grand
Hotel Marstrand dig att boka vårens eller
höstens konferensupplevelse och få en
fri aktivitet på köpet. Du väljer mellan
ostronprovning, guidad stadsvandring
eller ”walk about”.

I vårt konferenspaket ingår:
• Konferenslokal
• Övernattning i våra individuellt inredda
enkelrum
• Förmiddagsfika
• Härlig lunch
• Eftermiddagsfika
• 3-rätters middag
• Frukost
Aktivitet: Du väljer mellan, ostronprovning, guidad stadsvandring eller ”walk
about”
Pris: Från 1 895 kr/person exkl. moms.
Datum och villkor: Erbjudandet gäller för
nya bokningar under våren och sensommaren 2021 och för grupper om minst 8
personer. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter.

Pris med rabatt: 495 kr/person exkl. moms.
Datum: Erbjudandet gäller till och med
den 31 december 2021.

Konferens i slottsmiljö
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Vår- och sommarerbjudande
för grupper (10–80 personer):
• 100 kr rabatt på Sommarfestpaketet
• Minigolf med spelvärd och
tävlingsarrangemang
• Välkomstbubbel & snacks
• Lättare mingel- och Coronavänlig
måltid

Datum: Erbjudandet gäller bokningar
mellan den 1 april – 15 maj märkta ”Våroch sommar-kickoff” med besök fram
till den 30 juni.

Varmt välkomna hem till oss på Landvetter
Airport Hotel!

I paketet ingår:
• Förmiddagsfika
• Lunch inkl.
vatten/lättöl
• Eftermiddagsfika
• 2-rätters middag
inkl. vatten/lättöl
• Logi
• Frukost
• Konferenslokal

BOKA SOMMARFESTEN PÅ GOLFBAREN

och tillåt dig vara social i somriga
miljöer utomhus runt om i Stockholm.
Lagom till påskhelgen smyger Golfbaren
igång för säsongen och du välkomnas
till utmanande minigolf på specialdesignade banor i tematiserade miljöer.
Den här säsongen lägger Golfbaren
extra fokus på säkerhet och trygghet. Då
spelet blir som bäst med fyra tävlande
i samma lag är minigolf redan i sig en
Corona-anpassad aktivitet. Alla får egen
utrusning som dessutom desinficeras
efter varje spel och som en ytterligare
åtgärd har man utvecklat mobilanpassade scorekort för dem som föredrar det
digitala.

Pris: 400 kr/person inkl. moms,
355 kr/person exkl. moms.

Villkor: Erbjudandet går inte att kombinera med andra erbjudanden eller avtal. 2
veckors avbokningsregler gäller.

UPPLEV en konferens i slottslig
anda på Hotel
Gyllene Uttern i
Gränna! Just nu
erbjuder hotellet 10% rabatt på
övernattningskonferenser.

Vår- och
sommarkickoff
på Golfbaren

Pris dubbelrum:
1 526 kr/person
exkl. moms.
Pris enkelrum:
1 767 kr/person
exkl. moms.
Datum: Erbjudandet
gäller till och med den
30 september 2021.

Inspiration

Vad kan vara bättre än att börja konferensen på högsta nivå,
bokstavligen bland trädtopparna? Treetop Spa, Hangout & Hotel på
Hisingen bjuder på en konferens- och mötesupplevelse som inte
liknar någonting annat. Här frodas inte bara grönskan utan också
gemenskapen i en miljö som gjord för att tanka energi.
TEXT: MIA BORNBERGER

Träd in

på ett
höjdarmöte
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Inspiration

Treetop Spa,
Hangout & Hotel
Konferenshotellet är beläget på
Hisingen, endast sju minuter från
centrala Göteborg, och hyser 29
hotellrum och tre konferenslokaler
för upp till 35 personer. I dagarna
slår man upp portarna till sin nya
exklusiva restaurang och festvåning samt sju nya rum för vilka
Stylt Trampoli stått för konceptet.
Mötesanläggningen är komplett
med modern teknik, en mängd olika
aktiviteter och föreläsningar och
ett spa med vedeldad bastu, jacuzzi
och spabehandlingar. Söker man
som grupp avskildhet så kan man
hyra hela berget med tillhörande
altandäck på 350 kvadratmeter.

urt
a
N ra
nä en
t
mö

A

tt man befinner sig på
en

anläggning

endast

sju minuter från centrala Göteborg är svårt att
tro när blicken vandrar

infrias sannerligen den intentionen. I Träd-

Koppla av och njut
Som gäst kan du behöva påminna dig om
att du faktiskt befinner dig i Göteborg och
inte på en ö i Medelhavet. Eller vänta, gör
inte det, tillåt dig istället att bara vara, ta ett
djupt andetag, koppla av och njut av den behagliga atmosfären som i dagarna också fått
ett fantastiskt lyft i form av en nyrenoverad
restaurang samt sju nya rum. Tree-top har
investerat i exklusiva och genomtänka material i blått och grönt med inslag av varma
toner, sittgrupper i olika färg och form samt

kojan, där man också kan välja att arrang-

genomgående lekfulla detaljer. Konceptet

över en inredning och omgivning till bredden fylld med grönska så långt ögat kan
nå. Här hittar vi glasbord med dekorativa
trädstammar som ställ, förtrollande snygga
tapeter med exotisk växtlighet och mattor
smyckade med spirande löv som likt grenar
leder dig in till hotellrummet. Konferensrum med namn som Trädet, Stammen och
Kronan borgar för ett helhetskoncept där
grönskan är ledmotivet och på Treetop Spa
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era middag, löper en praktfull trädgren rakt
igenom hela rummet och ut genom taket.
Det är som att befinna sig utomhus, hela
anläggningen är ett med naturen.

har tagits fram tillsammans med designoch inredningsproffsen på Stylt Trampoli
och Sveagruppen.
Gäster beskriver ofta Treetop som ett paradis bland trädkronorna och kronan på verket
heter kort och gott just Kronan. Det är anläggningens vackraste mötesrum, där grupper kan mötas i avskildhet, helt utan insyn.
Till lokalen hör generösa ytor med bland annat inomhus- och utomhuslounge, bubbelpool, isvak och ångbastu med stjärnhimmel. Vill man äta uppe på toppen, kanske
grilla om vädret tillåter, så görs det med fördel. Ta också gärna en drink med förnämlig
vy i någon av Bergbarens sköna stolar. Önskar man äta inomhus så bokar man istället
restaurangen och tar då trapporna ner.

Svingott öl
Det ursprungliga hotellet byggdes redan på

1920-talet och har genom åren haft några
olika namn, men något som varit bestående är förkärleken och intresset för dryck.
Treetop är delägare i mikrobryggeriet Två
Feta Grisar på Ringön, bara några kilometer bort, och det går utmärkt att som konferensgrupp boka en visning av bryggeriet
eller en smakrik ölprovning på hotellet.
Missa inte ett svingott öl helt enkelt. Vill
man kombinera mötet med andra aktiviteter i området kan man till exempel ta sig
till Albatross Golfklubb, där banorna passar såväl nybörjaren som den garvade golfaren. Föredrar man något mera kroppsnära
så passa på och boka en härlig aromaspa-

massage för stressade själar som garanterat
får dina muskler att slappna av och mentala spänningar att skingras. Eller varför inte
svettas lite i en match med kollegorna i en
av världens största beachvolleyhallar eller
på någon av närliggande padelbanor.
På Treetop behöver man heller aldrig
trängas, altandäcket på bergstoppen är hela
350 kvm stort och med lokaler i flera plan
finns det gott om utrymme för allt och alla.
Man är heller inte bunden till en inomhusmiljö utan valet är fritt, allting kan enkelt
flyttas ut och möbleras om, och det går att
hålla trygga avstånd.
Lyxa i limousinbuss
Treetop har en egen limousinbuss som vid
förfrågan hämtar och även lämnar av säll-

skapet i Göteborg med omnejd. Bussen anpassas efter gästernas önskemål, allt från
val av musik till ljuseffekter, samt naturligtvis även efter för tillfället rådande restriktioner. Den härliga inledningen brukar vara
väldigt uppskattad och då mötesdeltagarna kommer med olika sinnesstämning vill
man få alla att landa i en gemensam tanke om vart man är på väg. Det gör resan i
limousinbussen, oavsett om den är fem
minuter eller en halvtimme, till en fin start
på konferensen eller kickoffen. l

TREETOP SPA, HANGOUT & HOTEL:
www.treetopspa.se

15

Möten

Förändrade
beteenden
– när vi möts digitalt

Digitala möten har fått ett otroligt uppsving det senaste året, när fysiska möten blivit svårare att genomföra
på grund av pandemin. Hur påverkar egentligen digitala möten kommunikationen mellan människor och
vad innebär digital restid? Tidningen KonferensVärlden har pratat med Nordens ledande psykologföretag,
Psykologpartners, om hur digitala möten påverkar oss människor.

Inom
PSYKOLOGPARTNERS DIGITAL PSYKOLOGI

finns lång erfarenhet av digitala möten och
utbildningar och de har genom åren hunnit
tänka och utveckla sina tjänster efter konkreta lärdomar och fördjupad forskning.
Digitala möten är ju trots allt ett fenomen
som funnits i många år men har i samband
med pandemin fått ett enormt uppsving. Vi
har pratat digitala möten med Johan Edbacken, legitimerad psykolog och chef för
digital psykologi på Psykologpartners.
Vad händer när vi möts digitalt istället
för fysiskt?

– Det är lätt hänt att det blir mer fokus på
uppgift snarare än relation. Jag skulle säga
att ett fysiskt möte ofta blir tidsmässigt lite
längre, på gott och ont. Men här är det väldigt beroende av hur väl förberedd man är.
Om deltagarna ser varandra bra, hör varandra bra och är vana vid formatet är det
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ganska liten skillnad skulle jag säga. Det är
ju också så att när deltagare syns dåligt på
grund av exempelvis motljus, hörs dåligt eller inte alls, eller tittar på sin skärm istället
för i kameran, finns också risk att få sämre
kontakt med varandra än när man träffas
fysiskt. Här måste man aktivt anstränga sig
för att övervinna dessa nackdelar som det
digitala mötet kan ha, annars finns en klar
risk för sämre möten.
Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan digitala och fysiska möten?

– Digitala möten riskerar att bli mer formella än fysiska möten. Fysiska möten kan
enklare bjuda in till mer kallprat och friare
diskussioner. Digitala möten ställer också
högre krav på mötesstrukturen för att vara
effektiva.
Finns det några mötesfaror?

– En fara kan vara att man ”betar av” det
digitala mötet istället för att låta det fylla
fler funktioner än bara lösa uppgifter. Man
kan ju exempelvis jobba med olika former
av interaktivitet, pauser och även att variera
helgrupp med mindre grupper under mötets gång. En annan fara kan vara att mötesdeltagare blir passiva, eller att ordet fördelas
på ett annat sätt än vid fysiska möten. Att vi
intar nya roller i digitala möten kan förstås
också vara en fördel!
En risk som jag noterat med digitala mö-

Psykologpartners:
Psykologpartners är ett kunskapsföretag som
har funnits i 20 år. Vi erbjuder spetskompetens
i psykologi till både offentlig och privat verksamhet. Psykologpartners drivs av värme, kunskap, utveckling och mod och har idag ca 100
anställda där alla konsulter är legitimerade
psykologer. Psykologpartners finns på 7 kontor
från Umeå till Malmö och har affärsområden
med olika inriktningar inom psykologin så som
digital psykologi, klinisk psykologi, pedagogisk
psykologi och organisation & ledarskap.
Vi förändrar beteenden!

ten är att det kan vara svårare att få igång
bra diskussioner när man ställer öppna frågor till hela gruppen. Jag tror detta beror
på att man vid ett fysiskt möte enklare kan
uppmuntra personer via kroppsspråk och
blickar att komma in i diskussionen. Där
ser jag en fördel med att ställa frågan direkt
till en deltagare i taget istället.
När det gäller mötesstruktur är det viktigt
att presentera en tydlig agenda, med planerade pauser om det är ett längre möte. Människor är mindre benägna att ta en toalettpaus om de sitter framför en kamera och
måste annonsera det i det digitala rummet,
jämfört med om de kan smita iväg ordlöst
från konferensbordet. Det kan skapa onödig stress som påverkar mötet. Det är även
bra att ha en tydlig ordförande som leder
mötet och fördelar ordet för att undvika att
deltagare pratar i munnen på varandra, eller
att vissa deltagare inte blir hörda på grund
av osäkerhet inför ett nytt medium.

Vad kan man säga om skillnaden på möteskvalitet, det som kommer ur möten?
Är det lika kvalitativt med digitala möten
eller rentav bättre?

– Digitala möten kan många gånger upplevas som att man få mer gjort och tenderar som tidigare nämnts att ha högt fokus
på uppgiften. Samtidigt bygger man spontant mindre relation till sina medarbetare,
till skillnad från fysiska möten. Resultatet
av att arbeta med problemlösning kan vara
samma, men det finns en uppenbar risk att
kreativitet, innovation och relationsbyggande försämras om man inte är medveten om
det och aktivt jobbar med den biten.
Hur tror du att den här tiden med pandemin, kommer påverka digitaliseringen
hos individer och på arbetsplatser?

–Utvecklingen har accelererat oerhört
snabbt på grund av, eller tack vare, pandemin. Processer som varit segdragna och ”på
gång” i flera år drivs nu på och genomförs

från en vecka till en annan. Den digitala
mognaden har ökat, och fortsätter öka, på
ett sätt som jag inte tror vi har sett maken
till tidigare. Arbetsplatser som tidigare inte
tvingats träffa kunder, hålla digitala möten
eller delta i digitala utbildningar lär sig det
nu i en rasande takt. Jag tror att det kommer leva kvar och att vi både kommer bli
mer vana och ha högre förväntan på digital
tillgänglighet efter pandemin. Sedan är det
nog bra att verksamheter stanna upp och
reflekterar lite. Det finns ofta goda skäl till
att skynda långsamt med att införa nya metoder och arbetssätt på ett strukturerat och
förutsägbart vis. Om det i den akuta fasen är
okej med ett ”good enough”-tänk är det nu
hög tid att stanna upp och i förväg fundera
kring hur de digitala mötena kan bli så bra
och effektiva som möjligt. l

n Logga in i god tid före mötet börjar. Räkna det som digital restid. Den digitala restiden är då deltagare tar bort distraktioner på datorn, testar ljud och bild eller sätter sig där belysningen är bra.
Om man inte är överens kring detta är det naturligt att mötet inte kommer igång på utsatt tid,
vilket man i så fall behöver skapa utrymme för i mötesagendan.
n Uppmuntra alla att delta aktivt med kamera på. Personer som inte syns tenderar att ta och få
mindre plats. Om man är fler än fem deltagare är det bra om alla stänger av sin mikrofon när
de inte pratar.

TIPS!
Johans tre råd
inför ett
digitalt möte

n Den som leder mötet bör tänka extra kring att fördela ordet samt planera in regelbundna pauser.

17

Inspiration

Slottslyx

Slot
ts
kon
fe
rens

i havsnära miljö

Söder om Helsingborg, alldeles vid havet med utsikt mot Ven, ligger Örenäs
slott. Det vackra barockslottet är omgivet av en sju hektar stor slottspark fylld
med roliga aktiviteter och ett lyxigt poolområde. Här är ambitionerna höga för
att just din konferens ska bli lyckad.
TEXT: HELENA WIKSTRÖM

S

lottet, från tidigt 1900-tal, har en
stor konferenskapacitet med 26 varierande konferens- och mötesrum
med plats för mellan 6 och 400 personer.
– Dessa siffror är givetvis justerade nu,
men eftersom vi har så många olika lokaler kan vi ändå ta emot flera konfererande
grupper samtidigt på ett säkert sätt, säger
Mikael Petersson, vd på Örenäs slott.
Även den stora restaurangen i slottet, som
i normalläget tar emot 220 gäster, har anpassats för färre antal gäster. Dessutom
finns en stor festvåning att tillgå för att erbjuda plats till fler ätande gäster.
Tradition med twist
På Örenäs slott serveras det skånska rätter

med en twist – modern mat baserad på både unikt skånsk och en lite bredare skandinavisk mattradition.
– Vi eftersträvar enkla men väldigt smakfulla lunchrätter och blir sedan lite mer sofistikerade till kvällen, säger Mikael.
Under sommarsäsongen utökas restaurangkapaciteten med Hamnkrogen. Bara ett

par minuters gångväg från slottet, alldeles
invid havet i det lilla fiskesamhället Ålabodarna, ligger en fantastisk restaurang som
erbjuder dagsfärsk fisk i rustik miljö.
– Det är en härlig kontrast till slottet att
sitta här, vid enkla långbänkar med havet
precis utanför dörren, berättar Mikael.
Aktivera dig i slottsparken
Det är mycket på gång på Örenäs slott nu.

De utökar sin serveringskapacitet med ett
sommarcafé med kvällsservering och bygger en bar i anslutning till receptionen. En
paddelbana med havsutsikt ska byggas i
slottsparken och i källaren skapas ett ”gaming room”. Dessutom ska hela det redan
så populära poolområdet göras om.
– Både vår befintliga pool och de heta källorna kommer uppgraderas och vi kommer
anlägga en ny varmpool, berättar Mikael.
Att kunna erbjuda bra och roliga aktiviteter till sina gäster är viktigt för Örenäs slott.
Här finns både inom- och utomhusgym,
en äventyrspark och en minigolfbana med
havsutsikt. Man arrangerar dryckesprov-

ningar och erbjuder många spännande paketkoncept för minnesvärda helger.
Små kvalitativa konferenser
Örenäs slott är lika populärt som privat res-

mål för helggäster, som det är en lockande
plats att lägga sin konferens på. Här, som
överallt annars, längtar man efter att pandemin ska släppa sitt grepp om oss. Örenäs slott har all utrustning som krävs för att
ordna bra digitala möten, men Mikael menar att det folk längtar efter är att få mötas.
Han tror också att det är de små konferenserna som är framtiden.
– Kvantitetsmässigt tror jag att konferensmarknaden kommer att minska, men däremot kommer det efterfrågas högre kvalitet
på de möten man genomför, säger Mikael.
Och hög genomgående kvalitet är vad du
kan förvänta dig när du besöker Örenäs
slott. En makalös miljö, ett vackert slott, en
slottspark med plats för både aktiviteter och
avkoppling och därtill omsorgsfullt lagad
mat och rymliga lokaler, skapar grunden
för att din konferens ska bli lyckad. l

Örenäs slott

Söder om Helsingborg alldeles vid havet, ligger Örenäs slott. Här finns 26 olika mötesrum med kapacitet för
6-400 personer. 115 hotellrum, varav tio premiumrum i slottet, och resterande i separat hotell- och herrgårdsbyggnad. Slottsparken har ett
stort aktivitetsområde med pooler, naturlekplats, fitnesspark och minigolf. Till sommaren bygger Örenäs slott ut med paddelbana, sommarcafé och bar. Under sommarsäsongen driver man också fiskerestaurangen Hamnkrogen.
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ÖRENÄS SLOTT: www.orenasslott.com

En plats

Inspiration

där nutid möter dåtid

På Bjärsjölagårds Slott möts du av lugn och stillhet. Mitt i Skåne, med naturen inpå knutarna, ligger det
vackra slottet från 1700-talet. Här bjuder man in till både avkoppling och kreativitet.

B

järsjölagårds Slott ligger mitt i
Skåne, med bara en halvtimme
till Lund och Malmö, och en timma och femton minuter till Köpenhamn.
Ett läge som gör platsen attraktiv för många
företag från området.
– Vi har närheten till stora städer, men ligger ändå avskilt på landsbygden. När man
kommer hit möts man av lugnet och tystnaden, säger Birgitta Folkesson, verksamhetsansvarig.
Slottet är ett rockokoslott ritat av den kände arkitekten Jean Erik Rehn. Huvudbyggnaden från år 1766 och den norra flygeln
från 1777 kännetecknas av det rokokotypiskt brutna taken, medan södra flygeln
från 1812 är präglad av empiren.
– Slottet är omsorgsfullt renoverat, vi har
idag moderna möteslokaler i en historiskt
intakt miljö, berättar Birgitta.
Här konfererar du kungligt i fyra fantastiska konferenslokaler, där den största rymmer 150 personer. Dessutom finns det ett
flertal små salonger där man ostört kan sitta
och arbeta i mindre grupper.
– Vi har, utöver lokalerna på slottet, också det gamla häststallet från tidigt 1800-tal
som byggts om till en konferenslokal för
upp till 150 personer, lika välutrustad som
övriga lokaler i slottet, säger Birgitta.

Ett jordnära företag
På Bjärsjölagårds Slott arbetar man efter devisen ”från jord till bord” och all mat til�-

lagas av svenska råvaror, gärna från lokala
producenter. Man bakar, tillagar och lägger
in efter gamla genuina recept.
– Vi är ett jordnära företag och maten til�lagas alltid av oss från grunden. Det gäller
allt från de hembakade frukostfrallorna till
desserten på trerättsmenyn, säger Birgitta.
Och när det gäller att leverera vid våra sto-

TEXT: HELENA WIKSTRÖM
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ra mathögtider så ligger Bjärsjölagårds Slott
i topp. Här serveras gåsamiddagar, klassiskt
julbord, afternoon tea och brunch.

– Vi har byggt ett nytt, väldigt påkostat,
kök och våra matlagningsaktiviteter är väldigt uppskattade, säger Birgitta.

Ecape-game och matlagning
Bjärsjölagårds Slott har skapat ett unikt ”Es-

För såväl små som större konferenser
Till Bjärsjölagårds Slott kommer även pri-

cape Game”. En spännande aktivitet som
lockar många konferensgäster och som ger
en bra inblick i slottets spännande historia.
– Vi vill på det här sättet ge våra gäster en
helhetsupplevelse och en berättelse av vart
de har kommit. Vad är speciellt och kännetecknar denna plats?, säger Birgitta.
Vill du aktivera dig på annat sätt så finns
det en uppsjö av möjligheter. Lerduveskytte, spökvandring, segway runt slottsparken, choklad- eller dryckesprovning och de
mycket populära matlagningsaktiviteterna.

vata gäster och under sommaren år 2020, då
alla uppmanades att semestra inom landet,
var slottet fullbokat.
– Trots covid-19 hade vi en fullbelagd
sommar! säger Birgitta.
När det gäller konferensverksamheten så
fick även den ett uppsving under sensommar och höst, framförallt eftersom slottet,
med totalt 50 bäddar, erbjöd exklusiva möten. Genom att abonnera hela slottet fick
gästerna rymliga lokaler och därmed en
trygg och säker vistelse. l

Bjärsjölagårds Slott

ligger mitt i Skåne, nära både Malmö, Lund och Köpenhamn. Slottsbyggnaden är från sent
1700-tal och rymmer fem konferenslokaler, varav två tar 150 personer, och flera mindre salonger för grupparbeten. Du bor i något av de
27 vackra gästrummen. En genuin matlagningstradition utmärker slottsköket, där allt lagas av svenska råvaror från grunden.

BJÄRSJÖLAGÅRDS SLOTT: www.bjarsjolagardsslott.se
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Avslappnat
och majestätiskt
på Österlen
På magiskt vackra Österlen reser sig majestätiska Kronovalls Vinslott med
sina tornbärande flyglar i fransk barockstil, omgiven av djupa vallgravar.
Kökets passion för mat och dryck går inte att ta miste på och skapar
bestående minnesintryck hos lyckliga gäster.
TEXT: KATARINA NISS

E

n knapp timme från det pulserande stadslivet i Malmö och efter
kringliga landsvägar landar man i
ett befriande lugn på Kronovalls Vinslott.
Slottet är omgärdad av Store Vång, naturreservatet med sina gamla ekar, öppna hagmark och rika växtliv. Inom bekvämt avstånd hittar man Österlens stoltheter som
Skånes högsta vattenfall Hallamölla och
Nationalparken Stenshuvud med sin biologiska mångfald.
– Hit kommer konferensgrupper som söker exklusivitet och avslappnat fokus i historisk slottsmiljö. Det finns inget som distraherar förutom den fantastiska naturen, berättar Jane Hviid, vd på slottet.

Mat och dryck som passion
– Kronovalls Vinslott är en mötesplats för

alla som har passion för mat, dryck och möten, berättar Jane och förklarar att det gäller
såväl bröllopsgäster, konferenser och pri-

vatpersoner som söker gourmetupplevelser.
De vackra matsalarna med sina kristallkronor och medaljongstolar förstärker upplevelsen ytterligare.
På tallriken samsas säsongsbetonade och
närodlade råvaror från lokala leverantörer
som förädlas till starka matminnen under
ledning av köksmästare Rasmus Larsson.
– Det är oerhört viktigt för oss att leverera
hög kvalitet i alla led och skapa nöjda gäster i en unik miljö, fortsätter Jane och berättar hur de historiska vingslagen känns av i
hela slottet med sina originalgolv och tapeter från förra seklet. I korridorerna kan man
njuta av knarrande golv och vackra stuckaturer. Hotellrummen är fortfarande i original och femton av dem finns på slottet, vilket är unikt bland slotten i Sverige.
Praktfulla möten
Kronovalls Vinslotts konferensrum är inte

tets praktfulla salonger med modern teknik
och kryddar mötet med gemensamma aktiviteter som lerduveskytte på slottets marker
eller slottsvandring med visning och historik.
– Vi skräddarsyr konferensen från början
till slut, för att få bästa totalupplevelse. Det
finns mängder av spännande aktiviteter att
erbjuda och vi drivs av att ge högsta servicen

vilka som helst. Här konfererar man i slot-

för att få nöjdaste gästen, avslutar Jane. l

Kronovalls Vinslott
Kronovalls Vinslott ligger en timme från Malmö och nås lättast med bil. Slottet omgärdas av ett naturreservat och en nationalpark någon
mil bort. Här finns 23 hotellrum, och alla slottets salonger kan nyttjas för konferensen. Många vallfärdar till Kronovalls Vinslott för att
njuta god mat och dryck. I källaren förvaras slottets skatt, omsorgsfullt utvalda viner.
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KRONOVALLS VINSLOTT: www.kronovall.se

Inspiration
I hjärtat av Höör finns både frihet
och andrum på en och samma gång.
Den mångfacetterade anläggningen
Stiftsgården Åkersberg erbjuder
ceremonier vid bröllop och dop,
effektiva konferenser med varm
hemkänsla och andrum för den som
söker avkoppling och värmande spa.
TEXT: KATARINA NISS

I

ntill den lummiga stadsparken med
sina åldriga ekträd skymtar Stiftsgården Åkersberg med sin gulputsade
stenfasad och vajande flaggstänger. Stillsamheten känns i luften trots att Skånes
mittpunkt ligger ett par hundra meter bort,
där årets skåning utses varje år.
– Här är det lätt att stanna upp och pausa
lite från allt brus. Vi är verkligen en plats för
kropp och själ och hela livets cirkel, säger
Katrin Hjalmarsson, konferensansvarig.
På Stiftsgården Åkersberg finns det plats
för såväl spagäster som konferensdeltagare
och högtidsfirande som bröllop och dop.

Spa
kon

Mötesplatsen

fere
ns

för kropp och själ

Möten med fokus och mening
– Vi får ofta höra att lugnet infaller sig re-

dan vid parkeringen när man tar sina första
steg mot incheckningen. Här får man mycket gjort om man är här som konferensgäst.
Det är lätt att få arbetsro och fokusera på det
man har på agendan, berättar Katrin.
Gästnöjdheten är hög vilket syns tydligt
på de många företag som ständigt återkommer för sina konferenser och ledningsgruppsmöten. Här finns plats för upp till
ett par hundra konferensdeltagare i största
lokalen men Stiftsgården Åkersberg passar även för de mindre grupperna som söker arbetsro och möjlighet till meningsfulla
möten.
Andrum Spa och Frihetens Kapell
Förutom huvudbyggnaden där matsal sam-

sas med en välkomnande reception och en
liten butik, finns även ett snäckformat kapell som är tillgängligt för alla gäster som

vill få en stund av eftertanke, ett bra tillfälle
för återhämtning och kontemplering. I Frihetens kapell arrangeras samlande middagsböner men även energigivande yogaklasser. Här finns även Andrum Spa där tiden går extra långsamt och skapar lugn.
– Stiftsgårdens spafilosofi, att erbjuda fysisk återhämtning i en stressig omvärld, genomsyrar anläggningen och vi har lyckats
skapat ett nedtonat spa med fokus på and-

rum och stillsamhet, säger Pelle Sundelin,
Stiftgårdschef och präst.
– Eftersom vi har fokus på hela människan
så är givetvis måltiderna mycket viktiga för
helhetsupplevelsen, berättar Pelle. Vårt miljömedvetna kök lagar mat från grunden, tar
ansvar för matsvinn och skapar goda smakupplevelser. Lägg därtill skön sömn i behagliga hotellrum, så blir upplevelsen komplett
för kropp och själ, säger Pelle stolt. l

Stiftsgården Åkersberg
Stiftsgården Åkersberg är mötesplatsen i centrala Höör med hela 19 konferenslokaler med plats för upp till 200 deltagare i den största.
Här finns 50 hotellrum samt vandrarhem med 56 bäddar. Det här är mötesplatsen för bröllop, dop, konferenser, idrottsläger, konfirmationsläger och vandringshelger. Anläggningen är Svanencertifierad och ingår i Svenska Spahotell.

STIFTSGÅRDEN ÅKERSBERG: www.akersberg.se
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John Houdi
Underhållare

När du inte kan gå på aw med jobbgänget, ja då får
väl aw:n komma till dig. Så resonerar magikern John Houdi
som i ett trollslag förvandlat sin show och gjort den digital.
– Det är nästan så att jag kommer ännu närmare min
publik nu, säger han.

Showen

där alla sitter
TEXT: MIA BORNBERGER
22

coronarestrikonerna gick ner till att max åtta
personer fick träffas i grupp var det tack och
adjö till de flesta liveframträdanden. Men för
underhållaren John Houdi blev det början på något helt nytt. I stället för
att stänga trolleributiken konverterade han sina shower och gjorde dem
digitala. I november rullade han ut sin första aw via Zoom.
Det som först var tänkt som en enkel efter jobbet-öl med John som
underhållare växte snabbt till något betydligt mer avancerat, med företagsgig för uppemot 500 personer via något av de många digitala mötesforum som finns att tillgå.
– Showmannen i mig kom fram, jag började köpa lampor och teknisk
utrustning för att göra det så proffsigt som möjligt. Det ska vara en riktig
upplevelse, inte bara en platt bildruta med ett ansikte. Jag älskar nerven
på scen och vill vara nära publiken oavsett form och mediekanal. Allt jag
gör framför kameran är live och jag ser alla som medverkar i galleriet på
skärmen och kan skämta och rikta mig till precis vem jag vill. Publiken
är nära och högst delaktig hela tiden.

Magiker pratar mycket när de uppträder, är det för att flytta publikens fokus från händerna?
– Haha, det skulle det kunna vara. Nej, pratar gör jag för att
föra handlingen framåt. Det går inte att stå på scen och påstå
att man har ett sjätte sinne, det finns det ingen som köper. När
man däremot lägger till humor och pratar och skojar, så blir
det en extra dimension till själva tricken.
Du är även buktalare, hur kommer det sig att du började
med det?
– Det var ett olycksfall i arbetet och kom till vid ett gig i
Norrbotten för många år sedan. Vid ett tillfälle frågade jag en
man i publiken om det var hans kort jag höll upp och han
mumlade något ohörbart halvsurt ”jo”. Jag svarade med ett
gnälligt ”ja” i ena mungipan, vilket resten av publiken tyckte
var oerhört kul. Min dåvarande ståupp-kollega Ronny Eriksson, som jag turnerade med, föreslog att jag skulle fortsätta
med buktaleri och det gjorde jag.

Ett bestående hantverk
John Houdi har sedan tidigt 1990-tal varit ett välbekant ansikte på den

Kan alla lära sig trolla?
– Ja, det tror jag. Men bara för att man köper ett piano så blir

svenska magiker- och ståuppscenen. Under årens lopp har han också
hunnit agera programledare och skådespelare och mycket mer, men det
är hans säregna kombination av magi, ståupp och buktaleri som banat
väg för hans popularitet, både i Sverige och internationellt.
Trolleri har han pysslat med sedan barnsben och redan som 13-åring
började han ta hem utmärkelser och priser i genren. Bland förebilderna
finns bland andra David Copperfield och Siegfried & Roy. Att hantverket
trolleri kommer bestå och fascinera, trots annan teknik som pockar på
vår uppmärksamhet, är han fast övertygad om.
– Magi är en fantastisk hobby som man kan vara intresserad av på så
många olika plan. Allt från att bara titta på, till att kanske lära sig några
enkla trick som man kan visa upp vid en middagsbjudning eller fest. Det
finns också hur mycket litteratur som helst, både i bokväg och på nätet,
för den som vill djupdyka i ämnet.

man ju inte Robert Wells över en natt. Man måste lära sig
grunderna och få en känsla för hantverket. Att öva in några
trick är en sak, att sätta upp en hel show och göra dem inför
publik är en helt annan. Det är som med allt annat, man måste
öva, öva, öva... l

Förtrollande minuter
En digital aw brukar pågå under cirka 15–20 minuter, men den kan

ibland bli lite längre då både John och publik sveps med och glömmer
tid och rum. Den virtuella showen görs under klubbnamnet ”Exclusive
49” som han startade när man ännu kunde vara 50 stycken samlade i en
grupp.
– Jag var då den femtionde personen och det projektet drog jag igång
redan i mars i fjol. Jag gillade namnet så det fick följa med även när jag
övergick till virtuella shower. Jag tänkte först att det skulle vara stendött
med en digital show – men inget kunde var mer fel. Folk skriker, kommenterar och skrattar och stämningen är på topp.

på första parkett
Läs mer: www.johnhoudi.se samt på www.virtuellshow.se
23

Inspiration

Här är

glaset
den röda tråden
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Kosta Boda Art Hotel – ett färgsprakande designhotell inrett av Kosta Bodas glasformgivare. Här löper glaset
och glasets historia som en röd tråd genom hela hotellet och är en hyllning till svensk glaskonst.
En mötesplats mellan människor, glas, konst, arkitektur och gastronomi mitt i den djupa Småländska skogen.
TEXT: HELENA WIKSTRÖM

K

osta Boda Art Hotel är
resultatet av två idéer
som kunde smältas samman till en. Det saknades ett riktigt bra hotell i
Glasriket, samtidigt som man ville bygga en
stor permanent glasutställning.
– Så då byggde man världens första konstglashotell och resultatet blev en explosion
av färg, form och en hyllning till det svenska konstglaset, säger Marléne Bergzén, vd
på Kosta Boda Art Hotel.
Glaset löper som en röd tråd genom hela
hotellet. Från hur varje rum är inrett med
unikt glas till hotellets spa-avdelning där
man kan simma i en utsmyckad pool och
beundra en glasutställning under vattnet.
– Hela hotellet är ett stort showroom för
glasbruket och allt är till salu. Glasbruket i
Kosta är idag Sveriges äldsta glasbruk som
är i bruk, berättar Marléne.
Besök hyttan och blås eget glas
Bara ett stenkast från hotellet ligger glasbruket där det har blåsts glas sedan 1742.
Alla är välkomna in i hyttan för att beskåda
det genuina svenska hantverket, men också
för att prova på att blåsa sitt egna glas.
– Det här är ett ställe där man verkligen
kan uppleva glaset och glasets historia. Njuta
av god mat, koppla av i hotellets unika spaavdelning och prova en prisbelönt signumbehandling med uppvärmt glas. Dessutom
har hotellet naturen runt hörnet, vilket skapar fantastiska chanser till avkopplande och
trevliga utomhusaktiviteter, säger Marléne.
Kosta Boda Art Hotel erbjuder utomhusaktiviteter som t ex. kräftfiske, kanotpaddling, teambuildingaktiviteter, vildmarkskamper och safari. Här finns härliga vandrings- och cykelleder i närområdet och runt
sjöarna. Man kan också ha utomhuskonfe-

rens eller varför inte en vildmarkskonferens?
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– Att vara mer utomhus har blivit väldigt
aktuellt med tanke på pandemin, så fler utomhusupplevelser tillsammans med nya
digitala lösningar har varit i fokus för oss,
fortsätter hon.
Inte långt från hotellet ligger Kosta Safaripark. En 200 hektar stor park där man
kan uppleva Europas största landlevande
däggdjur i sin naturliga miljö. Här kan man,
tryggt från bilen, se majestätiska älgar, ståtliga kronhjortar, visenter, dovhjortar, mufflonfår och skygga vildsvin.
Blå glasbar i unik miljö
Linnea Art Restaurant är hotellets huvud-

restaurang, designad av Ulrika Hydman
Vallien och innehållande många av hennes fantastiska verk. Här serveras en generös frukostbuffé varje dag, lunchmeny och
på kvällen en à la cartemeny inspirerad av
skogen, sjöarna och ängarna här i Småland.
– På hotellet finns också en glasbar som
väger 3,5 ton och som blivit hotellets naturliga samlingspunkt. Kosta Bodas formgivare Kjell Engman har här skapat en unik undervattenmiljö med glasfiskar som simmar,
bordslampor som stora flaskor och glasstalaktiter som hänger gnistrande ned från taket, berättar Marléne.
I Glasbaren slår du dig ner på en uppvärmd och belyst glasstol samtidigt som du
njuter av en drink i ett vackert kristallglas
och äter en bit mat från barmenyn.
Konferens med glastema
Det finns 10 konferenslokaler med plats för

4 till 200 personer. Lokalerna är uppkallade
efter metaller som används för att färgsätta
glasmassan. Här finns all nödvändig modern teknik och på väggarna hänger tavlor
från produktionen i hyttan.
Som så många andra aktörer inom mötesbranschen har även hotellet drabbats av

pandemin, med stort minskat antal konferensgäster som följd.
– Det är oerhört viktigt för oss att kunna
arrangera trygga och säkra konferenser för
våra gäster men också trygghet för all personal, förklarar Marléne och fortsätter:
– Samtidigt har den här tiden skapat ett
nytänkande, då vi har varit tvungna att anpassa och utveckla vår verksamhet efter de
nya förutsättningarna. Vi är övertygade om
att konferensmarknaden kommer fortsätta
men troligtvis se annorlunda ut och att vi
behöver anpassa oss och vara förberedda.
Kreativitet och nya idéer
På hotellet och i Kosta sitter man inte och
rullar tummarna och väntar på att pandemin ska ta slut. Istället planerar man nya
säkra och trygga upplevelser att erbjuda
sina gäster. Verksamheter som gynnar alla,
inte bara hotellet.
– Situationen har skapat en enorm kreativitet som har resulterat i flera nysatsningar,
några är genomförda och några som vi arbetar för. Den digitala satsningen är en del
som har utvecklats här på hotellet, och vår
fantastiska konstvandring på hotellet kan
man numera göra digitalt och coronasäkert
på egen hand. Vi jobbar också på att starta
eget bryggeri, bränneri och en delikatessbutik med restaurang, berättar Marléne.
När det gäller hotellets privatgäster så tror
hon att ”hemestern” som blev stor förra
året, även kommer att bli stor i sommar.
– Här ser vi att efterfrågan av något unikt,
upplevelser och utomhusaktiviteter är stor.
För att stå redo planerar hotellet, tillsammans med övriga enheter i Kosta, för fler
nya upplevelser. Utbyggnad av hotellets uteSPA-miljö, mountainbikebana och äventyrsgolf är några exempel. Vi vill vara redo
och kunna presentera nya spännande upplevelser när det tar fart igen, avslutar hon. l

Kosta Boda Art Hotel

Hotellet ligger i Kosta, mitt i Småland och det berömda glasriket. Kosta Boda Art Hotel är ett designhotel med
glaset och glasets historia i centrum – hela hotellet är inrett som ett showroom för svensk glaskonst. Här konfererar du i 10 olika konferenslokaler där den största lokalen rymmer 200 personer. Hotellet har 102 rum med 204
bäddar, unik spa-avdelning och många utomhusaktiviteter. I Kosta har svenskt glas tillverkats sedan 1742.

KOSTA BODA ART HOTEL: www.kostabodaarthotel.se
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Unika bilar, privata mötesvillor
och egentillverkad glass
Ute på Vindö, mitt i Stockholms skärgårds vackra miljö, öppnar Tott Group nu en unik plats för möten och aktiviteter.
Bara en timma från Slussen och ca 800 meter till Sollenkroka brygga hittar du Vindö Bilgalleri och Glassvillan. Här ligger
fem separata villor för intima möten och här har du chansen att uppleva unika bilar från flera decennier.

I

dén med att öppna ett bilmuseum
med kringliggande villor för möten
springer ur den stora kapacitet som
finns inom Tott Group. Tott Group ingår i
koncernen Liljestrand Group, ett fastighetsbolag med egen tillverkning av modulhus.
– Tott Group har länge velat utöka verksamheten i Stockholmsområdet. När möjligheten att själva skapa något nytt dök upp,
så tog vi den direkt, säger Jenny Moore, ansvarig för försäljning och affärsutveckling.
Ute på Vindö, där skärgården är bergig
och avskalad, hittade man en perfekt plats
att uppföra fem modulhus som både fungerar som mötesenheter och som visningshus
för villaintressenter. Här finns också fyra
stora lador varav två utgör bilgalleriet – ett
spännande museum i två våningar med exklusiva bilar från olika epoker. Vägg i vägg
med bilgalleriet ligger en eventlokal med
plats för upp till 150 personer. En lockande arena för olika bilmärken att lansera en
ny modell eller skapa specialevent för olika
bilägarklubbar.
Egen villa för avskilt möte
De fem modulvillorna är utmärkta för det

lilla, intima mötet. Här bor man för sig

TEXT: HELENA WIKSTRÖM

själv och kan träffas både pandemisäkert
och ifred från övriga gäster. Vindö Bilgalleri skräddarsyr alla möten och kan leverera
färska råvaror tillsammans med trevliga recept eller ordnar en rolig matlagningsaktivitet med professionell kock.
– Just nu följer vi pandemirekommendationerna men i normalläget så får det plats
10-12 personer i varje villa, säger Jenny.
Vindö Bilgalleri erbjuder alltså många olika möjligheter – allt från ledningsgrupper
som vill husera privat i någon av villorna,
till stora event i en rymlig eventlokal.
Glassvillan med egentillverkad gelato
Alldeles invid Vindö Bilgalleri ligger Glass-

villan. Här kommer man kunna njuta av
spännande glasskreationer, många med ett
visuellt och roligt biltema, av egentillverkad
gelato. Glassvillan, som slår upp portarna i
april, kommer att hålla öppet på helger och
under hela sommarsäsongen.
– Vi kommer även servera lättare cafémat
här. Nyfikna besökare kan följa oss på Instagram via hashtag @glassvillan @vindobilgalleri, berättar Jenny.
I den stora Glassvillan, som är ett ombyggt
modulhus, kan man äta sin glass både in-

omhus eller sitta på den vädersäkrade utomhusserveringen.
– Tanken är att det här ska bli ett roligt
utflyktsmål för alla. Äta lyxig hemmagjord
glass, titta på fantastiska bilar och känna
att man befinner sig i en avkopplande skärgårdsmiljö, förklarar Jenny vidare.
Fem stabila ben
Den omfattande verksamheten ute på

Vindö står på fem stabila affärsidéer. Caféverksamheten, bilmuseet, husfabriken, boende- och mötesverksamheten och den stora eventlokalen.
– Här har alla våra affärsområden förverkligats på samma plats!, säger Jenny.
Och de olika delarna kompletterar varandra genom att vara delvis säsongsorienterade och marknadsför varandra; en konferensgäst som trivts bra i sin villa kanske blir
sugen på att bygga en egen för privat bruk.
– Vi har en turistsäsong på sommaren
med glasscaféet och privatuthyrning av villorna, medan det är stort fokus på mötesoch eventverksamheterna under resten av
året, avslutar Jenny. l

K re

Tott Group

Vindö bilgalleri och Glassvillan ingår i Tott Group som riktar in sig på hotell med unika
lägen och speciell karaktär. Här hittar du välkända Tott Hotell Åre, anrika Hotell Gute och Hotell Breda Blick på
Gotland. Tott Group erbjuder även lokaler för inspirerande möten och konferenser på Brunnsgatan 8 i Stockholm City,
och i Stockholm ytterskärgård återfinns den lilla fina mötesplatsen Svartskär.
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En plats skapad för möten

Ha
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Tips från mötesexperterna på Skogshem & Wijk: Varva dina möten inomhus och utomhus!
På den vackert belägna anläggningen, endast 17 minuter från Stockholms City vill man vidga begreppet ”möte”. Här kan
ni mötas medan ni tar del av det stora utbudet av aktiviteter eller bara sitter och njuter av havsutsikten.

P

TEXT: HELENA WIKSTRÖM

å Skogshem & Wijk finns utbildade mötesexperter. Här kan du
lugnt luta dig mot anläggningens
långa erfarenhet som mötesarrangörer och
deras höga ambition för att just din konferens ska bli så bra som du önskar.
– Vårt tips just nu, är att varva ditt möte
med att vara både inomhus och utomhus!,
säger Gerlinde Anderberg, som arbetar som
försäljnings- och marknadschef.
På Skogshem & Wijk behöver du inte sitta
inne i en möteslokal under hela din konfe
rens. Här kan du möta kollegor samtidigt
som ni tar en promenad på den 200 000
kvm stora sjötomten eller sitter på någon
av de 250 utomhus loungeplatserna. Dessutom finns det ett enormt utbud av gratis
aktiviteter. Här finns ett spelrum med bland
annat flipper och biljard, ett yogarum, en
spa-avdelning med bastu/relax och varm
utomhuspool, välutrustade inne- och utegym, motionsslingor, frisbeegolf och tennisbana, för att nämna några.
– Vi vill knyta ihop ”ute” och ”inne”, och

kombinera att koppla av och koppla på,
fortsätter Gerlinde.
Vidga mötesbegreppet
På Skogshem & Wijk tänker de utanför boxen. Ett möte kan vara något så mycket mer
än det vi är vana vid. Många längtar efter att
kunna träffas, men är fortfarande rädda för
de traditionella mötesformerna.
– Det finns så många sätt vi kan mötas på,
och här kan vi hjälpa till. Vi vet vilken del av
mötet som lämpar sig att göra under en pro
menad, när en aktivitet lämpar sig och när
man behöver sitta runt ett bord och koppla
på teknik för att sammanfatta tankar och
idéer, förklarar Gerlinde.
Skogshem & Wijk är skapad för möten.
Den kände arkitekten Anders Tengbom ri
tade anläggningen med syfte att det skulle
passa för konferenser och utbildningar.
– Det är dags att vidga begreppet ”möte”
och förstå att möten sker hela tiden! Vid
måltiderna, i korridorerna, utomhus och
inte minst före och efter själva ”mötet”, menar Gerlinde.

COVID Clean certifierad
Att vara en säker mötesplats är viktigt för
Skogshem & Wijk. Här finns inte bara handsprit, munskydd och tydliga regler att förhålla sig till, utan även tillgång till praktiska hjälpmedel som Ozoneair som neutraliserar bakterier, mögelsporer, luktbärande
partiklar och mikroorganismer på några
timmar. Vidare är anläggningen StaySafe
och StayClean COVID Safe certifierad, vilket ger en förhöjd säkerhetsnivå. Här finns
även ett prisbelönt säkerhetsmötesrum för
upp till 220 personer.
– Det känns bra att bli kontrollerad av en
extern professionell organisation, vilket gör
att vi idag vet exakt hur vi ska hantera alla
situationer, berättar Gerlinde.
På Skogshem & Wijk används gärna #vitarhandomdig och #enplatsskapadförmöten och vi förstår varför. Här finns det professionella mötesexperter som med stort
hjärta ger dig råd kring hur just din konferens kan bli så trygg, säker och inspirerande
som möjligt. l

Skogshem & Wijk
Skogshem & Wijk ligger vackert ute på Lidingö, bara 17 minuter från Stockholms City. Anläggningen har 50 möteslokaler, de flesta med
havsutsikt, för upp till 550 personer i den största av 3 större lokaler. Här finns en 200 000 kvm stor sjötomt där du kan aktivera dig med
något från det stora utbudet. Här finns 222 hotellrum och fem matsalar. Anläggningen är certifierad av StaySafe Hospitality, IACC och
Svenska Möten, och är Kran- och Svanenmärkta.

SKOGSHEM & WIJK: www.skogshem-wijk.com
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Möten

med mersmak
Slussens pensionat

Slussens Pensionat ligger i natursköna Bohuslän, en knapp timme från centrala Göteborg. Hotellrummen finns i pensionatets
huvudbyggnad, i Alfridas Hylla, i Cafétöserna, Hallins Hus, Stockholm, Röda huset och i den charmiga stugan Mári. Slussens Pensionat
har 5 konferenslokaler med plats för ca 35 gäster och 6 grupprum. Restaurangen rymmer 150 personer, hotellet har 32 rum
och plats för 70 övernattande gäster.

28

Mellan kobbar och skär ligger den hemliga Orustpärlan Slussens Pensionat, vackert vilande vid havskanten.
Här möter den kräsne gästen en naturnära upplevelse med musik och gastronomi i fokus
under ledning av en prisbelönt köksmästare.
TEXT: KATARINA NISS

D

en gamla landsvägen
ringlar sig fram genom
ett öppet småbrukslandskap för att slutligen landa mjukt vid
Slussens Pensionat, nära hamnkilens sjöbodar och guppande segelbåtar. Restaurangens stora glasveranda ligger i vattenlinjen
med magnifik havsutsikt. Pensionatet vilar
på en spännande historia. För snart hundra år sedan lämnade restauratrisen Alfrida
Andersson sitt arbete på ångbåtarna som
trafikerade kusten för att köpa den nedlagda sillfabriken som nu blev pensionat. Idag
drivs Slussens Pensionat av familjen Sohlberg med vänner, eldsjälar som under högsommaren arrangerar konserter med såväl
kända artister som nya stjärnskott. Under
vår och höst erbjuds fantastiska konferensmöjligheter med personlig service från första kontakt.
– Musiken är central i vår verksamhet och
vi älskar kombinationen musik och gastronomi. Vi har många återkommande gäster
som kommer för att njuta av mat och musik. Musiklivet på Slussen har gjort att platsen bubblar av inspiration. Vi är bra på att
skapa förutsättningar för riktigt kreativa
möten, säger Stella Pilback, marknadschef
på Slussens Pensionat.
Minnesvärda aktiviteter
En konferens på Slussens Pensionat ger

möjligheter till många minnesvärda aktiviteter.
– Våra konferensaktiviteter är väl förankrade i lokalområdet, berättar Stella och frestar med musselsafari, kajakpaddling, vedeldad bastu vid bryggkanten, guidning i Slussens vilda skafferi och matupplevelse med
efterföljande naturvinsprovning. Naturvin
är framställt utan några som helst tillsatser och kommer från småskaliga, ekologiska odlingar. Detta är något av en trend hos
vinkännare och här finns kompetensen hos
restaurang- och driftchefen själv – sommeliern Julian Sohlberg, berättar Stella stolt.

Gastronomi med Årets Kock
Den höga svansföringen när det gäller mat

märks tydligt och pensionatets sommarkrog har vuxit till att bli en riktig gourmetkrog.
– Vår satsning på gastronomi blir ännu
tydligare när vi fått förmånen att välkomna
vår köksmästare David Lundqvist in i teamet, berättar Stella.
David, som började sin karriär som diskare på Slussens Pensionat och avslutade
som köksmästare, har efter en tid i restaurangsveriges toppskikt nu återvänt. Han
vann den hedervärda titeln Årets Kock
2018, svensk mästare i professionell matlagning. Tillsammans med kollegan och naturvinsnörden Julian Sohlberg skapar han en
helhetsupplevelse för gästerna. Davids matlagningsstil handlar om att förädla råvaror
med enkla medel för att skapa en maximal
smakupplevelse. Viktigt för honom är även
att använda lokala råvaror från småskaliga
producenter. På Slussen är kvalitét och ett
hållbart ekologiskt förhållningssätt självklart.
Genuin hemkänsla och personlig service
Slussens Pensionat är inte stället för den

som söker vanliga hotellkorridorer och hissar. Istället möts man av en genuin hemkänsla där hotellrummen ligger i olika hus,
alla med sin egen personlighet och design.
Till varje hotellhus hör även en konferenslokal. Grupparbeten hålls med fördel i de
vackra trädgårdarna eller på de soliga altanerna. Vissa med utsikt över sjön och fågellivet, andra med utsikt över havsviken
och de majestätiska klipporna. Här erbjuds
konferensgäster även att konferera eller hålla workshop i Hamnmagasinet, det ruffiga
och vackra gamla båtsnickeriet som hör till
anläggningen.
– Vår största strävan är att skapa minnesvärda möten människor emellan oavsett
om de är här privat eller som konferensgäst.
Det är viktigt att skapa en helhetsupplevelse
som håller kvalitet, avslutar Stella. l

SLUSSENS PENSIONAT: www.slussenspensionat.se
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Föreläsare, författare och
organisationsutvecklare

”Plocka upp spillrorna
och gör någonting av dem”
30

Hon blandar skratt med djupsinne och har vid flera tillfällen fått utmärkelsen ”Årets talare”, och man
förstår snabbt varför. Christina Stielli är en sprudlande citatmaskin som riktar strålkastaren på eget ansvar
och på den nya normalitet vi alla befinner oss i, vare sig vi vill eller inte.
– Vi har passerat alla faser i sorgearbetet, nu är det nyorientering som gäller
för hela mötesindustrin, säger hon.
TEXT: MIA BORNBERGER

ligga på var och ens bord, inte enbart på chefens, även om hen självvar panik, jag menar total panik, säger hon
klart har ett stort ansvar för sin personals välmående. Men eftersom
lugnt och justerar softboxen för att ljuset ska
motivation kommer ur vad man själv har lust att göra så kan ingen
falla snyggt på det lilla podiet vid vilket hon strax ska hålla en
annan vaska fram dina drivkrafter. Vad som sedan driver oss kan
digital föreläsning.
vara allt mellan himmel och jord, kanske handlar det om försörjChristina Stielli, föreläsare, författare och organisationsutvecklare
ning eller så vill du verka ideellt, hjälpa andra, gå tillbaka till det då
var en av alla de inom mötesindustrin som för drygt ett år sedan
när det är som tuffast, hitta ditt varför, det är där motivationen finns.
fick ställa om sin verksamhet på nolltid. Från ett blomstrande före– Jag reviderar mina drivkrafter varje år och i år så är det glädje,
tag på resande fot fem dagar i veckan till absolut ingenting gick det
mod och lärande. Vi människor utvecklas och jag är inte samma
fort, väldigt fort.
person idag som för ett år sedan.
– Jag förlorade alla jobb jag hade timmen efter att WHO sagt
Christina berättar om en föreläsning hon höll i maj för en liten
ordet pandemi. Mobilen gick varm av alla avbokningar och jag fick
ta in extrapersonal för att hantera eländet och precis som så många
kommuns förskolelärare. Skolchefen berättade att den digitala mogandra hamnade jag i en kris. Men vis av erfarenhet så vet jag att
nad som pedagogerna då befann sig i hade man räknat med att vara
ilskan, sorgen och ältandet i hur hemskt allting är inte får pågå mer
i om fem år.
än några dagar, sedan måste man kämpa sig upp ur soffan. Där och
– Nu börjar inga föreläsningar längre med: ”I dessa märkliga
då fick jag praktisera det jag själv föreläser om – att hitta din motitider”, och så vidare, utan det här är en ny normalitet. Det är inte
vation, drivkraft och ditt ”varför”.
längre någon som inte vet vad Teams eller Zoom är, eller snarare, det
Christina menar att vi har ett personligt ansvar för det sinnestillbör inte vara någon som inte vet vad det är. Det bör inte heller vara
stånd vi befinner oss i och att vi aktivt behöver jobba med att välja
någon som inte vet att man ska ha datorn i ögonhöjd så man slipper
en positiv tankegång. Det betyder inte att man förnekar eller förse sina mötesdeltagares näshår, och att ljud och ljus är viktigt.
ringar att något är tungt, utan det är ett sätt att ta sig vidare i livet. Så
Motivationen bottnar i drivkraften och en människa som har
när jobben lyste med sin frånvaro satte hon sig ner och frågade sig
kontakt med sin motivation har oftast ett positivt förhållningsätt till
själv varför hon föreläste, vilken var hennes drivkraft, och gick det
saker och ting, till livet som helhet, man trivs. Men svaret kan bli
att plocka upp spillrorna och göra någonting av dem.
svårt att hitta om man har en drivkraft som skaver. Som exempel
– Man måste ställa sig den frågan ibland och jag skulle gjort det
nämner Christina följande: För att göra det enkelt, om jag frågar dig,
när jag för många år sedan arbetade som produktchef på ett stort
varför tränar du? Och du svarar, jag tränar för att min man ska tycka
filmbolag. Jag jobbade dygnet runt, sov
att jag är snygg. Känns det som en drivkraft
under skrivbordet och barnens julklappar
som är hållbar? Nej, knappast.
köpte jag på Statoil på hemvägen. Om jag
Det fysiska mötet är också för många modå ställt mig frågan ”varför gör du det här”
tiverande. Hur kompenserar vi den biten?
så hade jag svarat ”för att jag vill visa att jag
n Skriv ner 50 olika drivkrafter.
– Varför ska allting alltid problematiseras?
är bäst”. Det var min drivkraft, vilket var en
Googla, fråga vänner, det ska vara
Det är faktiskt inte bara svart eller vitt – vi
fullständigt idiotisk och ohållbar sådan.
drivkrafter rent allmänt.
kan visst träffas. Om du driver en konfen Lägg undan papperet i två dagar,
rensanläggning, sätt upp tält utan väggar
En digital mognad
ta
sedan
fram
det
och
stryk
hälfoch ställ in bänkar på långt avstånd från
Att ta reda på den egna drivkraften är vikten av de ord som inte känns rätt.
varandra, eller ta med arbetsgruppen på en
tigt ur många hänseenden och Christina
n Lägg åter undan papperet i två
walk and talk med facklor, grilla korv och
beskriver det som att försiktigt borsta av
dagar
och
stryk
hälften
av
de
njut av mötet utomhus. Mötesindustrin been benbit vid en arkeologisk utgrävning.
orden. Fortsätt så tills dess du är
finner sig i nyorienteringsfasen, vi har pasIbland kan det vara så att det är först när
nere på tre drivkrafter. Nu kan du
serat både chock, reaktions- och bearbetallt faller och tillvaron ställs på sin spets
börja arbeta i rätt riktning.
ningsfasen och det gäller även samhället i
som man hittar rätt.
stort. Nu vandrar vi vidare på nya vägar. l
– Arbetsglädje och motivation behöver

Tips på hur du hittar
dina drivkrafter

Läs mer: www.christinastielli.se
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Unikt hotell där
vinet är huvudgäst
The Winery Hotel – hotell, vineri och mötesplats. Tre ord som bra beskriver det unika och familjära
hotellet där det pulserande hjärtat i all verksamhet är vineriet. Här producerar man vin på plats i
hotellet samt på den egna vingården i Toscana, och du bjuds in att lära, smaka och uppleva.
TEXT: HELENA WIKSTRÖM

H

istorien bakom The Winery Hotel startar i Toscana. Här ligger
vingården Terreno som ägs av
familjen Rune. För ett par år sedan sökte familjen en ny plattform för att dela med sig
av sin kunskap och sina fina viner och hittade The Winery Hotel.
– Vi är ett vinhotell där våra gäster erbjuds
ta del av vår kunskap på det sätt som passar
dem, säger Camilla Forslund, Wine Hospitality Manager på The Winery Hotel.
Det här är en plats att uppleva vinet i alla dess former. Vinprovningar såklart, men
även guidade turer bland vintunnor och
ståltankar och goda middagar med utvalda
viner. Här möts du av en varm atmosfär och
en service som kommer från hjärtat.
– Vi får ofta höra att gästerna tycker hotellet har en ”själ”, säger Camilla.
The Winery Hotel är ett litet hotell som
drivs av en engagerad familj med stor kärlek
till vin. Ett hotell som vill överträffa gäster-

nas förväntan, inte bara erbjuda det självklara utan något utöver det – en extra fin
servering eller att någon ur personalen tar
dig med på en spontan rundtur i vineriet.
Här produceras vin på riktigt
När en lastbil fullastad med druvor kommer från Toscana, är det dags för årets stora
event som involverar både anställda, studenter från restaurang- och hotellutbildningar
och många stamgäster. Druvorna ska nu
sorteras och läggas i de stora jäskaren.
– Många vill se färska druvor och få en
förståelse för hela processen, säger Camilla.
Vineriet ligger fullt synligt bakom stora
glasväggar i hotellet, och har du tur kan du
också få prova vin direkt ur faten!
– Det är få som kan erbjuda fat-provningar. Så det är en efterfrågad upplevelse men
som bara kan ske när det är möjligt utifrån
vinets naturliga process, säger Camilla.
Det är ett autentiskt vinskapande där följsamheten mot vinet är en självklarhet.

Vi

mat n,
möt och
en

Digitala vinprovningar
Som gäst på The Winery Hotel kan man
känna sig trygg. Under corona-pandemin
har dörrarna varit öppna, men de konfererande grupperna har varit mindre. Till företag som vill skapa något extra till fredagens
zoom-möte har man också erbjudit digitala
vinprovningar med en sommelier.
– Det här kom vi på i höstas, och nu har
det verkligen tagit fart, berättar Camilla.
Provningarna utgår från kundens önskemål och en av hotellets sommelierer vägleder från start med förslag på teman, viner
och förberedelser.
På The Winery Hotel tillfredställer man
inte bara de vinintresserade. Även de som
tycker ny design är spännande får sitt lystmäte tillfredsställt här. Inredningen är inspirerad både av det lantliga Toscana och
det urbana Brooklyn. Hård industrimiljö möter varma jordfärger i en balanserad
kontrast. The Winery Hotel är ett hotell och
ett vineri. Och en unik mötesplats! l

The Winery Hotel

ligger i Solna, mellan E4 och E18 med utsikt över Brunnsviken och Hagaparken. Här producerar man
vin från druvor plockade i Toscana. Till vineriet, som är hotellets hjärta, bjuds du in till rundvandringar och provsmakningar. Hotellet har
184 hotellrum, både stora och små mötesrum perfekta för allt från den mindre konferensen till en större produktlansering.
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Exklusiva möten
för alla sinnen mVin,

at
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Djupt inne i det halländska naturreservatet mitt i Åkullas uråldriga
bokskog döljer sig en av Sveriges största vingårdar, Ästad Vingård.
Gourmetupplevelser och vinproduktion blandas skickligt med spa
för alla sinnen, vackra mötesrum och skön vila i spektakulära hotellrum.
TEXT: KATARINA NISS

D

en trolska miljön runt Ästad
Vingård ger en omedelbar känsla av att befinna sig i en av Tolkiens sagor, vingården som är omgiven av
tolv sjöar, vilda ängar, öppna fält och runda
kullar. Här skördas egenodlade, ekologiska
druvor från knotiga vinstockar som förädlas till vin och avnjuts av gårdens gäster.
– De första vinstockarna planterades för
tio år sedan och ingen hade drivit vingård
i Halland tidigare. Nu är vårt långsiktiga
mål att etablera oss på den internationella
marknaden, mycket tack vare våra kompetenta vinmakare som ansvarar hela vägen
från plantering av stock, till skörd av druva, säger Edvin Elghag, hotellchef på Ästad
Vingård.
Alla sinnens mötesplats
Ästad Vingårds eget Spa andas exklusivitet
och aktiverar alla fem sinnen. Sjö, Furu, Eld
och Skog kallas de fyra bastumiljöer som
alla har sin egen doftkomposition. Varm
skogsjord, fuktiga höstlöv, nysågat virke och
rökig tjära blandas med kluckande ljud och
skogens sus, allt för att skapa en upplevelse

för alla sinnen.
– Naturen har stått som modell för vårt

spa och här får gästerna njuta av autentiska
ljud som fågelsång, virvlande löv och vindens sus, berättar Edvin.
Exklusiv upplevelse för premiumgäster
Hotellrummen på Ästad Vingård är spektakulära, med varma, jordnära färger och lyxig inredning med egen bastu och i sviterna
finns badkar i natursten. Den lugna inredningen med sina naturliga materialval ger
en exklusiv och varm skandinavisk känsla.
Utsikten över de vackra vinfälten förstärker
känslan av naturnära lyx.
– Vi riktar in oss mot ett premiumsegment
som är mer kräsen och välkomnar både privatgäster och mindre konferenser som vill
ha en unik upplevelse. Vår miljö bjuder in
till lugn och skapar förutsättningar för fokuserade konferenser, säger Edvin stolt.
Vill man krydda mötet lite extra kan gruppen gå en vingårdsvandring bland rankorna
på fältet och avsluta med ett gott glas ekologiskt vin innan middagen.
– Det är garanterat en upplevelse man inte
hittar överallt. Vi odlar druvor och gör eget
vin, det är vårt signum som vi är stolta över
förutom vårt erkänt goda kök på restaurangerna Äng och Logen. Här trängs kuli-

nariska smakupplevelser på tallriken, självklart gjorda på ekologiska och närodlade
råvaror, avslutar Edvin. l

Ästad Vingård odlar druvor och gör eget vin! Här finns sammanlagt 98 bäddar fördelade på 48 hotellrum, stora avskilda

konferensrum med senaste tekniken för både fysiska deltagare och digitala gäster. Vingården och Sinnenas Spa gör anläggningen både
exklusiv och spännande. Hit kommer man med fördel bilburen eftersom anläggningen ligger lantligt i vackert landskap, utan allmänna
kommunikationer.

ÄSTAD VINGÅRD: www.astadvingard.se
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Centralt
och personligt
med stor kapacitet

Mitt i Skåne, vid den knutpunkt som förbinder södra Sverige, ligger Hotel Statt Hässleholm.
Idag är det anrika hotellet en modern och nyrenoverad konferensanläggning med
stor möteskapacitet där det personliga värdskapet står i fokus.
Hit kommer man för att återkomma!
TEXT: HELENA WIKSTRÖM
34

H

ässleholm har varit en
knutpunkt för resande
sedan tidigt 1900-tal.
Här, ett stenkast från
järnvägsstationen och
övrig tidig bebyggelse, har Hotel Statt Hässleholm legat sedan 1914. Hotellet har med
andra ord gamla anor, men är idag en modern och nyrenoverad anläggning som tar
emot både hotell- och konfererensgäster
från hela landet.
– Vårt läge mitt emot stationen gör oss
idealiska som konferenshotell. Dessutom
ligger hotellet mitt i centrum vid Stortorget,
allt man behöver ligger bara några minuters
promenad bort, säger Anna Smith, konferenschef på Hotel Statt Hässleholm.
Hotellet har en överraskande stor kapaci
tet och kan därför ta emot olika konfererande grupper. Här finns fem inspirerande
och moderniserade mötesrum med namn
hämtade från stora europeiska tågstationer
som Grand Central, Gare du Nord och Paddington. Den största lokaen rymmer 230
personer, och övriga lokaler har kapacitet
från 40-170 personer. Hotellet har också
fyra mindre grupprum perfekta för det lilla
mötet.
Hotel Statt började renoveras 2017 och
har fått en personlig och ombonad stil med
smakfulla inredningsdetaljer.
– Idag är alla hotellrum klara och under
våren kommer möblerna i konferensdelen
att bytas ut. Källarvåningen kommer att renoveras och byggas om till ett gym med relaxavdelning, berättar Anna.
Hotel Statt i Hässleholm har 93 rum med
148 bäddar. Inget rum är det andra likt och
man erbjuder rumstyper från single standard till grand de luxe och minisvit.
Uppskattat personligt värdskap
Hotel Statt Hässleholm står på två stadiga

ben. Hotellverksamheten har många stamgäster som bor på hotellet när de arbetar i
Hässleholm, och som uppskattar den lät�tillgängliga punkt som Hässleholm utgör.
– Vårt andra ben är vår konferensverksamhet. Även här har vi väldigt många återkommande stamgäster från hela den södra
regionen, berättar Anna.

Förutom det lättillgängliga och uppskattade geografiska läget så är det det personliga värdskapet som gör att Hotel Statt har
så många återkommande gäster.
– När du bokar en konferens så gör du det
med mig. jag möter sedan upp vid ankomsten som konferensvärdinna och jag levererar all service och teknik under konferensen. Så jag är den de har kontakt med från
början till slut, berättar Anna.
Det personliga bemötandet skapar en familjär stämning och Anna får ofta höra att
det känns som att komma hem när man
återbesöker Hotel Statt.
Centralt med naturen runt knuten
Trots att hotellet ligger så centralt finns
ändå naturen alldeles runt hörnet. En av
många vandringsleder börjar precis utanför hotellentrén. Förutom vandring finns
det många spännande utflyktsmål som personalen rekommenderar.
– I och med att Hässleholm ligger så centralt, mitt i Skåne, så är det bara ungefär en
timmes resa till varje kust. Vilket ger ett fantastiskt stort utbud av både aktiviteter och
utflyktsmål, förklarar Anna vidare.
För de allra flesta är matupplevelserna
betydelsefulla vid en konferens, och dessa
önskemål svarar man väl upp mot på Hotel
Statt. Maten är, så långt det går, närproducerad och lagad efter säsong. Till förmiddagsfikat serveras buffé med kallskuret, ost,
grönt, juice och frukt och lunchen är tallriksserverad god husmanskost.
– För alla som önskar någon form av specialkost har vi hittat en praktisk och uppskattad lösning. De får ett litet kort som beskriver önskemålen och som man lämnar
fram vid varje måltidstillfälle. Och får då en
förberedd rätt som passar exakt gästens be-

hov och önskningar, berättar Anna.
Socialt ansvar
Hotel Statt Hässleholm är inte bara enga-

gerade i sina konferensgäster, de tar också
ett större socialt ansvar. Hotellets ägare har
grundat en organisation för att hjälpa föräldralösa barn i Sydafrika. Projektet som
heter Dandelion finns med i det dagliga arbetet och som konferensbesökare har man
nu också möjlighet att stötta projektet. l

Hå

Hotel Statt
Hässleholm

möltlbara
en

Mitt i Skåne, alldeles vid järnvägsstationen,
ligger Hotel Statt Hässleholm. Hotellet är byggt
1914 och har stor konferenskapaciet med fullt utrustade lokaler som rymmer upp till 230 personer.
Hotellet är smakfullt nyrenoverat och har 93 olika
rum med sammanlagt 148 bäddar.
Det centrala läget gör det enkelt att ta sig runt i
hela Skåne, men naturen väntar redan invid knuten med vackra vandringsleder.

HOTEL STATT HÄSSLEHOLM: www.statt.se
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Clarion Hotel Malmö Live

ser framåt

Med framtidsoptimism och nya spännande satsningar tar sig Clarion Hotel Malmö an framtiden. Ett unikt
läge, stor kapacitet och en positiv inställning, gör anläggningen till Malmös ledande konferenscenter.

E

fter ett år med corona-restriktioner som påverkat hela mötesindustrin, vill Clarion Hotel Malmö
Live nu se framåt och vara optimistiska.
– Vi ser också en väldigt positiv anda hos
våra kunder. Bokningsfrekvensen är hög för
kommande höst, säger Lotta Pieplow, Senior Sales Manager Meetings & Event.
Lotta tror dock att antal möten framgent
kommer att bli färre, men att de istället
kommer hålla högre kvalitet.
Jens Lyckman, General Manager, tillägger
att det heller inte är hållbart att fortsätta resa
kors och tvärs över jorden för korta möten:
– De möten företagen vill förlägga hos oss,
kommer vara de nödvändiga mötena. Och
de ska då vara av hög kvalitet.
Att leverera hög kvalitet på möten och
konferenser är inget problem för Clarion
Hotel Malmö Live. Här finns kapacitet både vad det gäller tekniska lösningar, service
och tillgång till ett stort utbud av möteslo-

TEXT: HELENA WIKSTRÖM

kaler. Här finns 22 konferensrum, en kongresshall för 1 500 personer, en stor utställningshall och 444 hotellrum.
Mitt i Malmö – nära till allt
Läget mitt i Malmö, precis intill Malmö

Centralstation och ett stenkast från pulsen
kring Lilla Torg, är såklart en starkt bidragande orsak till anläggningens populäritet.
Här bor du granne med kultur, nöjen, shopping, och uteliv. Man har en fantastisk utsikt
över Malmös egen strand, och Köpenhamn
når du på enbart 35 minuter.
– Malmö är ju också känt för sina stora
parker och den fantastiska strandpromenaden, och dessa har du här precis utanför
dörren, säger Lotta.
De 444 hotellrummen finns i många olika
standards, med sviter uppkallade efter Malmös legender inom sport och äventyr. Här
finns även hotellrum anpassade för personer med olika funktionshinder.

Kommande snackis – en ny takterass
Clarion Hotel Malmö Live reser sig 85 meter upp i skyn och är imponerande både på
utsidan och insidan. Här kan du ta en lyxig
drink i skybaren med utsikt mot Malmöhus
Slott och Turning Torso. Marcus Samuelsson står för smaksensationerna i huset, och
har tagit fram två restaurangkoncept – Kitchen & Table samt Eatery Social Taqueria.
– Vi håller också på att bygga en ny utomhus takterass som vi tror kommer bli mycket uppskattad. Vi hoppas kunna inviga den
under slutet av juni, och är väldigt tacksamma för våra fantastiska fastighetsägare som
tror på våra idéer och varit villiga att ta hela
investeringen, berättar Jens.
Takterassen inspirerad av Berlin, Miami
och Stockholm, kommer ha fokus på dryck
och servera enklare rätter. En grön oas mitt
i storstadsbruset, eftersom vi post covid-19
kommer fortsätta vilja spendera mycket tid
och umgänge utomhus. l

Clarion Hotel Malmö Live 85 meter över marken reser sig Clarion Hotel Malmö Live, ett nytt landmärke i Malmös
stadssiluett. Här finns 444 hotellrum med totalt 822 bäddar. 23 konferenslokaler med plats för upp till 1 500 personer. Hotellets skybar
bjuder på lyxiga drinkar med fantastisk utsikt och Marcus Samuelsson står för restaurangkoncepten. Till sommaren utökar anläggningen
sin kapacitet med en spännande utomhustakterass för avslappnat umgänge på hög höjd.
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Fyrstjärnigt och färgstarkt
Strax utanför Stockholms citykärna väcks ett nytt hotell till liv. ProfilHotels Nacka med sina imponerande 164 hotellrum
öppnar under våren och utlovar spännande paket för affärsresenärer, en helt ny matinriktning i restaurangen Angelini
och en relaxavdelning med gym för träningsälskaren.
TEXT: KATARINA NISS

H

otellet står stolt mitt i händelsernas centrum med nära till det
mesta. Inom räckhåll kan hotellets gäster besöka någon av padelbanorna, ta del av ett rikt shoppingutbud i Sickla,
utöva fritids- och träningsmöjligheter på
Hellasgården och njuta av naturupplevelser
i form av friska bad i Järlasjön.
– Här kan man även checka in med sina
skidor vintertid och besöka Hammarbybacken, berättar Anna-Karin Norin, Concept Manager inom Ligula Hospitality Group.
Hotellet blir fyrstjärnigt och färgstarkt.
Den uttrycksfulla inredningen har en färgskala hämtad från en palett av olika kulörer.
– Vi har valt att använda kryddiga färger
och mönster som skapar en mer levande
miljö än de vanligtvis så populära gråvita
och beiga färgtoner som många hotell inreds med, säger Anna-Karin.

Hett och smakfullt i restaurang Angelini
Hotellets restaurang Angelini siktar på att

blanda det heta amerikanska köket med
det smakfulla italienska och det kommer

en middag med amerikanska smaker i restaurangen, berättar Anna-Karin och påpekar att de vill möta gästernas olika behov.
– Det är också anledningen till uppkomsten av vårt premiumpaket. Eftersom vårt
geografiska läge ligger precis utanför city så
blir vår prisbild attraktiv för gästerna. Den
som önskar kan uppgradera sitt boende,
med morgonrock, minibar, tidning och en
egen retreatlounge. I retreatloungen kan
gästen i lugn och ro inta sin frukost, kaffe,
förfriskningar eller middag, som för övrigt
ingår i priset, säger Anna-Karin stolt.
Konferenser med möjligheter
På hotellet finns ett stort antal konferens-

att finnas ett brett utbud som passar många
olika smaker.
– Den som vill, kan få en stenugnsbakad
pizza på hotellrummet eller välja att avnjuta

lokaler där den största, med sin spännande Art Deco-stil, rymmer 220 personer och
klarar även av att ta in bilar. Självklart finns
här modern teknik och digitala lösningar
för hybridmöten.
– Vår kapacitet är stor, vi har lokalerna,
rummen, logistiken och självklart servicen,
för att skapa den bästa upplevelsen för våra
konferenskunder, avslutar Anna-Karin. l

ProfilHotels Nacka
ProfilHotels Nacka öppnar för gäster i början av maj. Hotellet kan enkelt nås med bra kommunikationer såsom tvärbana och buss.
Bygget av en tunnelbana har även påbörjats. Hotellet hälsar affärsresenärer, privatpersoner och konferensgäster varmt välkomna.

PROFILHOTELS NACKA: www.ligula.se/profilhotels/hotel-nacka/
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Eventkalender 2021

för guldkantade och kreativa mässor och event
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, event och möten 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.

LYXTORSDAG
Lyxtorsdag är workshopen med guldkant, ett lyxigare event där du får
möta en bukett av Sveriges främsta konferensanläggningar på ett och
samma ställe under några effektiva timmar. Knyt nya kontakter, få nya
idéer till er nästa konferens och njut av ett bubblande och coronavänligt
sittmingel, med folk från andra branscher som har en sak gemensamt
med dig – de bokar också konferenser, kickoffs, ledningsgruppsmöten och
andra event. Välkommen till Lyxtorsdag med porlande drycker, tilltugg,
överraskningar och underhållning.
STOCKHOLM:
GÖTEBORG:

November 2021
November 2021 		

TID:

16:00-18:30

Ta med dig kollegan och slink in en stund till branschens trevligaste after
work. Här träffar du Sveriges främsta hotell och konferensanläggningar.
Eventen genomförs på centrala och attraktiva mötesplatser och vi utlovar
till en otvungen kväll för sittmingel och after work under ett par timmar. Vi
bjuder på lite goda munsbitar och gott i glasen, ett spännande tête-a-tête
samtal med hemlig gäst. Vår hemliga gäst är alltid en kvinnlig förebild.
Du får samtidigt tillfälle att knyta relationer med ett tiotal mötesplatser.
Tidigare hemliga gäster: Alexandra Rapaport, Amelia Adamo, Jessica Frej
STOCKHOLM:
MALMÖ:

18 november
21 oktober

TID:

16:30-18:30

GÖTEBORG:
NORRKÖPING:

11 november
28 oktober

Vi coronasäkrar eventen: handsprit till alla, håller maxantalet gäster
till det tillåtna, vi håller avstånd och har slot-tider för dig som besökare för att undvika trängsel.

Arrangör: BokningsBolaget • www.konferensvarlden.se
För mer information om våra mässor och anmälan: www.konferensvarlden.se/evenemang
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AFTER WORK MED HEMLIG GÄST

Nutidens utmaningar
i mötesindustrin
- Tre beslutsfattare delar med sig
Besöksnäringen har drabbats hårt av den rådande pandemin med vikande orderingång, uppsägningar,
varsel och korttidspermitteringar. Samtidigt är det en väldigt snabbfotad och kreativ näring som är van
vid att bevaka konjunkturer, förutspå beläggningssiffror och tackla kriser.
Vi har ställt frågor till tre utvalda vd:ar för att få en bild av hur de mött pandemin,
vilka lösningar de använt sig av och hur de blickar framåt.

Sophie Norberg
hotelldirektör på Fågelbrohus
Hur har pandemin utvecklat ert sätt att tänka?

Vi har fokuserat på att stärka vårt erbjudande riktat mot privatgästen då konferenssegmentet stundtals varit obefintligt. Detta kombinerat med tydlig kommunikation mot både gäster och medarbetare kring hur vi arbetar med städ- och
hygienrutiner. Vi ser att kommunikationen både internt och externt har varit och
är en viktig framgångsfaktor för att skapa trygghet.
Har er anläggning utvecklat nya paket eller produktutvecklat på annat sätt?

Vi har utökat våra samarbeten lokalt för att kunna erbjuda fler anpassade aktiviteter utomhus, såsom ridlektioner på Fågelbro Stall och olika golfaktiviteter
med FGCC.
Vi har såklart anpassat hela vår verksamhet efter förutsättningarna och glädjande nog blev vi Covid Clean-Certifierade av SafeHotel Alliance i november. Ett
kvitto på att vi trots rådande restriktioner lyckas skapa en trygg och säker miljö
både för gäster och medarbetare.
Vilka lärdomar tar du med dig från pandemin?

Vilka utmaningar ser du framåt?

Utmaningen är, och kommer troligen under den närmsta framtiden att vara, att
gradvis anpassa verksamheten efter rådande restriktioner, ofta med kort varsel.
Samt osäkerheten hur framtiden kommer att te sig och påverka oss och vår verksamhet. Vi ser dock en stor fördel med vårt läge utanför stan omgiven av natur,
här får våra gäster möjligheten att mötas i en trygg miljö, både ute och inne. l

FOTO: DANIEL ROOS

Det faktum att vi är en liten organisation gör att vi i en kris som denna är flexibla
och anpassningsbara, vilket har varit en fantastisk styrka under hela processen.
Vi är lyhörda och flexibla kring våra gästers önskemål och har haft möjligheten
att anpassa oss efter deras behov. Vi är också otroligt glada att se att behovet att
umgås och mötas är så starkt trots den tillvaro vi lever i och det gör att vi ser positivt på framtiden.
På vackra värmdölandet finns Fågelbrohus,
en mångfacetterad anläggning för konferenser, spa, golf och fest. Hotellet har naturen
inpå knuten med skog, hav och hästhagar
och bjuder in till långa promenader och
kanske en och annan golfrunda.
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Nutidens utmaningar i mötesindustrin
Key Dolk
vd på Bergendal
Vilka lärdomar tar du med dig från pandemin?

Det är viktigt att ha en hög krisberedskap och att agera snabbt och kraftfullt redan från början. Vår bransch har lång erfarenhet av att följa konjunkturförändringar då kriser i omvärlden tenderar att påverka beläggningsgraden på hotell och konferens-anläggningar. Skillnaden med denna kris är att både jobben och hälsan är hotade. På Bergendal har vi ett väl
utvecklat ”katastroftänk” och agerade så snabbt som det bara var möjligt.
Har er anläggning utvecklat nya paket eller
produktutvecklat på annat sätt?

Vi har producerat populära matkassar för privatpersoner, som bokats och
betalats enkelt på nätet. Vår lastkaj gjordes om till en parkeringsficka för
att underlätta hämtning och lämning av matkassarna så coronasäkert som
möjligt.
Vilken är din erfarenhet av att leda personalen
genom denna turbulenta tid?

Det var viktigt att redan från början hålla personalen informerad och att
vara så tydlig och ärlig som möjligt. Personalen fick löpande information
om bokningsläget, avbokningar och ekonomisk information. De förändringar vi genomfört i denna turbulenta tid har vi gjort med både hjärna
och hjärta. Varselknappen fick vänta så länge som möjligt eftersom vi hela
tiden har velat behålla våra duktiga medarbetare.
Hur skapar man som ledare engagemang och stärker motivationen
hos medarbetarna under pandemin?

Ha transparens i allt du gör, var rättvis och ärlig samt försök skapa delaktighet. Vi startade ett internt utbildningsprogram, Bergendal Akademin, där all kvarvarande personal genomgår utbildning för att klara alla
Bergendals arbetsuppgifter och bli multikompetenta. Våra souschefer till
exempel lagar inte bara mat idag utan klarar även av att ta emot konferensbokningar på vår försäljningsavdelning. Vi har även gett personalen
möjlighet till vidareutbildning via Linnéuniversitetet. Det har uppskattats
mycket och ökat känslan av delaktighet.
Hur kommer framtidens möten att se ut tror du?

Vi tror att vissa möten kommer att förbli digitala men att den stora andelen möten kommer att återgå till hur det var före pandemin. Utbildningar
och informationsmöten kommer till stor del vara fortsatt digitala medan
kreativa möten och möten som kräver hög delaktighet kommer att vara
fysiska.
Vilka utmaningar ser du framåt?

En stor utmaning blir att möta den kommande efterfrågan med samma
höga kvalitet som tidigare efter det stålbad som branschen tvingats genomgå under pandemin. Branschen kommer att sakna värdefull kompetens eftersom många som varslats sökt sig vidare till andra branscher
istället för att vänta på en vändning i vår bransch. l
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I natursköna omgivningar vid Edsvikens strand finns
mötesplatsen Bergendal, med närhet till Stockholm
och Arlanda. Modern arkitektur och herrgårdsmiljö i en
unik kombination erbjuder plats för både fokuserade
konferenser som högtidliga fester.

Mia Spendrup
vd på Loka Brunn Hotell och Spa,
Grythyttans Gästgivaregård, Café Guld
Kringlan och Kantinen på Måltidens Hus
Hur har pandemin utvecklat ert sätt att tänka?

Vi har varit oerhört kreativa och tänkt nytt och tänkt om. Det är stor ovisshet då nya direktiv från regeringen kommer utan någon framförhållning. Planering och uppföljning varje
dag är en förutsättning för överlevnad.
Har er anläggning utvecklat nya paket eller produkt utvecklat på annat sätt?

Vi har anpassat oss väl och skapat nya paket och upplevelser som är coronasäkra. Frukostbuffé har ersatts med en portionsförpackad och på många sätt en snyggare och godare
frukostupplevelse. Picknickkorgar, grilluncher, take away mat, och roomservice har ökat.
Mina gäster uttrycker att de känner sig trygga hos oss.
Ett uppskattat nytt paket hos oss heter Blåljus. Det riktar sig till alla inom vård och räddningstjänst som ett tack för deras insatser. Vi erbjuder ett rabatterat paket på utvalda dagar.
Vilka lärdomar tar du med dig från pandemin?

Vi befinner oss fortfarande i en kris och vi måste lära oss att inte ta något för givet. Kostnadseffektivitet, snabba omställningar och väldigt tydligt ledarskap är en förutsättning för
att överleva och behålla medarbetare.
Vilken är din erfarenhet av att leda personalen genom denna turbulenta tid?

Det har varit ännu viktigare med ett tydligt ledarskap och ge information fortlöpande om
vad som händer. Att hålla medarbetare informerade om det ekonomiska läget i företaget.
Att alla känner sig delaktiga och kan vara med att påverka genom att tänka ekonomiskt
och ha genomtänkta inköp.
Hur skapar man som ledare engagemang och stärker motivationen
hos medarbetarna under pandemin?

Vi har två hotell, en lunchrestaurang och ett café runtom i Grythyttan. Det är viktig att
någon i ledningen besöker alla delar i företaget varje dag. Då har alla får en möjlighet att
ställa frågor och få information. Alla ska känna sig viktiga och värdefulla för företaget. Det
stärker motivationen och skapar en fantastisk lojalitet i företaget.
Hur kommer framtidens möten att se ut tror du?

Vi har passat på att renovera och uppgradera teknik i våra mindre konferenslokaler. Vi
märker en ökad efterfrågan på möteslokaler för färre antal deltagare. Ledning eller delar
av företaget är på plats och är sedan uppkopplade mot resten av företaget. Vi kallar dom
Hub-möten. Den typen av möten är här för att stanna. Jag tror det kommer att bli många
möten framöver.
Vilka utmaningar ser du framåt?

En stor utmaning för branschen är att hitta kompetenta medarbetare när det återgår till
det ”nya” normala. Behovet av att mötas och äta på restaurang kommer att vara enormt.
Vi kommer alla att vara fullbokade. Många medarbetare har sökt sig till andra branscher
då vi inte kunnat erbjuda dom arbete. Vi måste locka fler unga att utbilda sig inom hotelloch restaurang och berätta om vilka karriärmöjligheter som vi erbjuder. Det är en jättestor
utmaning! l

I natursköna omgivningar i Bergslagen hittar man två riktiga pärlor:
Loka Brunn Hotell, platsen för
möten, avkoppling och rekreation
och Spa samt anrika Grythyttans
Gästgivaregård, för dig som älskar
god mat och dryck.
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Mötesbranschen

Den bästa
vännen och

erfarna

bokningsräven
BokningsBolaget
avlastar dig
helt utan kostnad med:
n Sök- och bokningshjälp över
hela Sverige
n Digitala och interaktiva offerter
n Experthjälp
n Utvärdering och statistik
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Hybridmöte, konferenslokal i naturen eller slottskonferens?
Önskemålen hos företagsledningen kan vara många och ibland

annorlunda - men idéerna få. Då kan det vara värdefullt med ett
kunnigt bollplank, som har den nödvändiga kreativiteten och kunskapen om hur man kan möta de behov som ställs och förgylla
konferensen.
Hos BokningsBolaget finns den samlade kunskapen efter mer än
35 års erfarenhet med att lotsa företagen och skapa minnesvärda
upplevelser.
– Vår bokningsavdelning har lång erfarenhet av Sveriges mötesanläggningar och vi vet vilka som kan erbjuda det som kunden efterfrågar, säger bokningsagenten Marika Rosén som varje dag levererar kreativa lösningar till kunderna.
Effektivt söksystem levererar digitala och interaktiva offerter
– Dessutom kan vi vara stolta över vårt effektiva söksystem som

tillåter en sökning av ledig kapacitet över hela Sverige på bara sekunder. Det betyder att våra kunder får snabba, interaktiva offerter
och en omedelbar översikt över vad som finns ledigt samt till vilka priser, fortsätter Marika och berättar om hur bokningssystemet
är sammanlänkat med en av Sveriges främsta söktjänster på nätet,
Konferensguiden.se.
På Konferensguiden.se presenteras fler än 1000 hotell och konferensanläggningar vilket gör den till en av Sveriges starkaste söktjänster. Där kan kunderna söka själv, skicka förfrågan eller få personlig hjälp av oss. Vi bemannar med chat och finns att nå via telefon, mejl eller formulär. Sajten utgör också grunden i det boknings-

system som BokningsBolaget använder.
– Vårt system skapar digitala offerter som är väldigt informativa
och tydliga och kunden får ett väldigt bra beslutsunderlag. Dessutom är offerterna interaktiva och kunderna kan väldigt enkelt boka
eller begära fler förslag genom ett enkelt klick, berättar Susanne
Wikner, leverantörsansvarig på BokningsBolaget.
– Och det absolut bästa av allt är att vår tjänst är helt kostnadsfri
och helt utan prispåslag. Det gör oss extra stolta, inflikar Marika.
Utvärdera och följ upp!
Oavsett om BokningsBolaget hjälper till att boka vanliga konferen-

ser med helpension, hybridmöte med fysiska och digitala deltagare
eller en digital studio med en moderator som styr upp, så genomförs alltid en utvärdering efteråt.
– Det är ett viktigt verktyg för oss, att hålla en nära dialog med
kunden och följa upp efter avslutad konferens - hybrid, digital eller fysisk – för att få en utvärdering av upplevelsen. Det utgör även
en stor del av vår kunskapsbank och ger oss värdefull information
om mötesanläggningarna och deras leverans, säger Karin Warnemo som arbetar med konferenser, ekonomi och deltagarhantering.
Ett annat verktyg för oss är att som agent besöka Sveriges mötesanläggningar och hotell och göra det vi kallar siteinspections. Vi
besöker mötespärlor för att ständigt hålla oss uppdatera med vad
marknaden erbjuder, avslutar Susanne.
– Ja, vi är faktiskt den bästa vännen man kan ha, ena riktiga bokningsrävar, flikar Marika in och skrattar. l

BokningsBolaget:
Vill du komma i kontakt med BokningsBolaget och får kostnadsfri
sök- och bokningshjälp? 020-10 00 59, bokningen@bokningsbolaget.se
eller gå in på Konferensguiden.se
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Märkningar

Märkningar
& certifieringar
Få koll på de vanligaste märkningarna och certifieringarna inom besöksnäringen. Covid Clean™ och
Safe to Visit uppstod i spåren av coronakrisen 2020 och de andra är vi bekanta med sedan tidigare,
men vad innebär de egentligen? Det får du reda på här!

Covid Clean™
Safehotels har
utvecklat CovidClean™ certifiering
– en omfattande
uppsättning hygienprocedurer och
pandemiprotokoll
– för att göra det
möjligt för hotell
och mötesplatser att försäkra gästerna
att verksamheten uppfyller nödvändiga
standarder. Safehotels med huvudkontor i
Göteborg, är världens ledande besiktningsorgan för oberoende hälso- och säkerhetscertifieringar av hotell.
Certifieringsstandarden är baserad på
WHO:s och CDC:s (Centers for Disease
Control and Prevention) rekommendationer och är ackrediterad av en av världens
främsta professorer inom klinisk virologi och ordförande i Vetenskapsforum
Covid-19, Anders Vahlne. Certifieringen
genomförs genom en inspektion på plats
från en ackrediterad Safehotels auditör.

Safe to Visit
Besöksnäringens
branschorganisation Visita har
utformat rekommendationer,
speciellt för
konferensanläggningar genom kampanjen
Safe to Visit, för
att skapa trygga
besök på landets
hotell och konfe-

rensanläggningar.
Kampanjen består av fyra broschyrer
med åtgärder mot smittspridning på
restauranger, hotell, campingplatser och
konferenser. Målsättningen med materialet
är att underlätta för företag inom besöksnäringen att hålla öppet och skapa trygga
förhållanden för gäster och personal. I materialet ingår även en dekal ”Safe to visit”
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att sättas upp på hotell, restauranger och
campingar för att visa gäster att företaget
följer myndigheternas och Visitas riktlinjer
för minskad smittspridning. Materialet har
tagits fram i dialog med Folkhälsomyndigheten och Hotell- och restaurangfacket.

ISO-certifierat
kvalitet (9001)
ISO 9001 är en
standard för
kvalitetsledning för
verksamhetsprocesser i ett företag
eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem kan
innehålla skriftlig
dokumentation i form av policyer, manualer, rutiner, riktlinjer och checklistor som
skapas av organisationen för att säkerställa att produkter och tjänster behåller god
kvalitet och att kunden blir nöjd.
För att bli certifierad enligt ISO 9001
krävs först och främst att organisationen
implementerar kvalitetsledningssystemet
och därefter säkerställer att man uppfyller
de krav som finns uppställda i standarden.
ISO 9001 baseras på 7 principer:
• Kundfokus
• Ledarskap
• Medarbetarnas engagemang
• Processinriktning
• Förbättring
• Faktabaserade beslut
• Relationshantering

ISO-certifierat
miljö (14001)
ISO 14000 är
samlingsnamnet
för de standarder
som handlar om
miljöledning. Dessa
standarder skapar i
sin tur ett miljöled-

ningssystem som enkelt kan integreras i
företagets befintliga verksamhet.
För att organisationen ska få ett ISO
14001-certifikat krävs följande:
• Organisationen har eller skapar ett
ledningssystem som uppfyller kraven i
ISO 14001:2015
• Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
• Systemet är beskrivet
• System och beskrivning underhålls
löpande
• Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat
certifieringsorgan

KRAV-certifierat
KRAV står för mat producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel,
god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan,
mer biologisk mångfald och bättre arbetsvillkor.
KRAV-märkt restaurang
en certifiering i tre nivåer

• En stjärna: Minst 25% av det totala
inköpsvärdet av livsmedel består av
KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSCmärkta produkter. Alternativt, minst 15
livsmedel byts ut till KRAV-certifierade/
EU-ekologiska/MSC-certifierade. Minst
50% av livsmedlen i kvoten ska vara
KRAV-märkta.
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Miljöcertifierade med
Green Key

• Tre stjärnor: Minst 90% av det totala
inköpsvärdet av livsmedel består av
KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Minst 50% av livsmedlen i
kvoten ska vara KRAV-märkta.

Medlem i Visita

Svanenmärkt
En Svanenmärkt
hotell-, restaurang-, konferensverksamhet
har tagit ett
helhetsgrepp
om sitt miljöarbete och klarat
Svanens stränga
krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot
Trycksak
det hållbara
samhället.
1234 5678
Personalen
arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att
bli Svanenmärkt måste verksamheten till
exempel klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena,
är ett av de områden som ger upphov till
störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.
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Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen.
Visita tecknar branschens kollektivavtal
och är en medlemsorganisation i Svenskt
Näringsliv. Bland Visitas medlemmar finns
restauranger, hotell, campingplatser, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar,
turistbyråer och skidanläggningar.
I Sverige svarar Visita för hotellklassificeringen. Själva inspektionsverksamheten
utförs av Svensk Klassificering AB, ett helägt dotterbolag till Visita. Hotellen bedöms
efter 247 kriterier och kan erhålla från en
till fem stjärnor. Hotell som erhåller extra
många poäng inom respektive stjärnklass kan även tilldelas beteckningen Superior.

S

• Två stjärnor: Minst 50% av det totala
inköpsvärdet av livsmedel består av
KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Minst 50% av livsmedlen i
kvoten ska vara KRAV-märkta.

Green Key är en
internationell
miljömärkning
för turistbranschen där
anläggningar
ska uppfylla
internationellt fastlagda
kriterier, särskilt
anpassade till
logiverksamheter och konferensanläggningar. Internationellt drivs Green Key av Foundation for
Environmental Education och kriterier och
arbetssätt regleras av Green Keys International Steering Committee. Idag är över
3 000 anläggningar i 60 länder runt om i
världen miljömärkta med Green Key.
Anläggningar som erhållit Green Key ska
till exempel ha formulerat en miljöpolicy,
arbeta med årliga miljömål för ständig
förbättring, ha energi- och vattenbesparande lösningar och rutiner samt miljömärkta städprodukter. Vidare ställs krav på
ökande andel ekologiska, rättvisemärkta
och/eller lokalproducerade livsmedel
årligen. Anläggningen ska också regelbundet utbilda och informera sin personal
rörande miljö- och hållbarhetsfrågor och
det pågående arbetet med Green Key.
I arbetet ingår också att dokumentera
hur kriterierna uppfylls. Kontroll av denna
dokumentation görs delvis genom en årlig
miljörapport som skickas in till Green Key
Sverige och till fullo via regelbundna kontrollbesök på själva anläggningen.

Nature’s Best®-märkt
Nature’s
Best® är Sveriges enda
hållbarhetsmärkning
för naturbaserade
upplevelser.
Det fungerar
både som ett
systematiskt
verktyg för
natur- och kulturturismföretagens hållbara
affärsutveckling samt ett kvalitetsmärke
som synliggör hållbara upplevelser för
medvetna resenärer. Ekoturism i praktiken
helt enkelt.
Märkningssystemet består av ett antal
delar: Nature’s Best 6 Grundprinciper,
Nature’s Best Tematiska kriterier, Nature’s
Best Resmålsanalys, Nature’s Best Miljöplan.
Avsändare är Naturturismföretagen som
huvudman, tillsammans med Visit Sweden. Naturturismföretagen är natur- och
ekoturismföretagens branschorganisation
som verkar för bättre förutsättningar att
driva naturbaserad turism samt en hållbar
utveckling av näringen.

Safe Hotels
säkerhetscertifiering
Safehotels
Alliance är
ett internationellt certifierings- och
kunskapsföretag för hotell
och konferenssäkerhet.
Certifieringen
utgår från
”The Global Hotel Security Standard”©.
Hotellen certifieras på tre säkerhetsnivåer – Certified, Premium eller Executive
– baserat på hur väl man uppfyller olika
kriterier inom ”Safety and Security”.
Standarden består av mer än
220 kontrollpunkter och spänner
över sex olika områden:

•
•
•
•
•
•

Processer, utbildning och organisation
Säkerhetsutrustning
Brandskyddsutrustning
Brandskyddsutbildning
Sjukvårdsutbildning och utrustning
Krishantering
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Recept

från några
utvalda anläggningar

Till detta nummer av KonferensVärlden har vi bett sex kockar från olika konferensanläggningar runt
om i landet att dela med sig av ett vårfräscht recept som passar fint inför den gröna säsongen som
vi inväntar nu. Här presenteras alltifrån härliga fiskrätter som Lax- och skaldjursfylld rödtungafilé till
smarriga men fräscha desserter som Citron tarte. Lycka till i köket!

Skeviks Gård

Inkokt vit sparris med holladaisessås,
Kalix löjrom och smörstekt kavring
Ett recept av köksmästare Daniel Johansson,
Skeviks Gård & Hotell Blå Blom
INGREDIENSER TILL CA 4 PERSONER
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SPARRISEN
10 ST VITA SPARRIS
1,5 ST CITRONER (SAFTEN)
30 GR SALT
10 GR SOCKER
40 GR SMÖR
1,5 L VATTEN

HOLLANDAISE
300 GR KLARIFIERAT SMÖR
3 ST ÄGGULOR
2 MSK VATTEN
SALT
PEPPAR
CITRONSAFT

Skala sparrisen och skär bor t den tjocka,
träiga biten längst ner. Koka upp vatten,
salt, socker, citronsaf t och smör. Sjud
sparrisen tills den är mjuk men for tfarande spänstig ca 8-10 min beroende på
tjocklek.

Slå äggulor och vatten över ett vattenbad
luf tig t till det dubblat i storlek. Vispa ner
smöret i äggen lite i taget. Var noga med
att inte ha för hög temperatur eller tillsätta
smöret för snabbt då det lätt spricker.
Smaka av med salt, peppar och citronsaf t.

TILLBEHÖR & GARNERING
BITAR AV K AVRING
LÖJROM
DILLVIPPA
Stek riven kavring eller annat mörkt
bröd långsamt i smör och salt tills
det är krispig t som krutonger.
Ser vera sparrisen med riklig t med
hollandaisesås, en generös klick löjrom och toppa med kavringen.
ÄT & NJUT!

Mat & Dryck

Varbergs Kusthotell

Lax- och skaldjursfylld
rödtungafilé med vitvinssås
Ett recept av köksmästare Milos Mikic
INGREDIENSER TILL
4 PERSONER
800 GR RÖDTUNGAFILÉ
150 GR LA XFÄRS
100 GR SK ALADE RÅ A RÄKOR
2 DL GRÄDDE
5 GR DILL
CITRONSAFT
SALT OCH PEPPAR
Vitvinssås
2 DL VITT VIN
2 DL FISKFOND
3 DL GRÄDDE
50 GR HACK AD SCHALOTTENLÖK
3 GR TIMJAN
20 GR SMÖR
CITRONSAFT
SALT OCH PEPPAR

GÖR SÅ HÄR:
Mixa alla ingredienser, förutom rödtungan
i en matberedare. Grädden tillsätts, lite i
taget, så att färsen binder. Smaka av med
salt, peppar och citronsaf t. Lägg ut rödtungaf iléerna med vita sidan uppåt. Fördela färsen på mitten av varje f ilé. Vik över
ändarna och forma till rullar. Lägg f ilérullarna med svansen neråt på en smörad
plåt och baka i ugn 125° i ca 18 min.
Vitvinssåsen:
Fräs schalottenlöken g yllengul i smöret, tillsätt timjan, vinet och f iskfonden.
Reducera 30 %, tillsätt grädden och låt
koka ihop. Smaksätt med citron, salt och
peppar.
Ser vera med fräscha primörer, god potatis
och gärna lite laxrom.
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Kosta Boda Art Hotel

Rödingtartar från Linnéa Art Restaurant
Ett recept av Head Chef Jonas Andersson
INGREDIENSER ( FÖR 4 PERSONER)
ÄTTIKSLAG TILL PICKLAD GURK A
½ DL ÄTTIK A
1 DL STRÖSOCKER
2 DL VATTEN
1 GURK A
VALFRI AKVAVIT
BRYNT SOJASMÖR
100 GR SMÖR
1 CITRON
CA 1 MSK SOJA
1 KLYFTA VITLÖK
1 BIT INGEFÄRA
GARNERING
1 KNIPPE DILL
FRITERAT BOVETE
CA 1 DL AVHÄNGD GRÄDDFIL
RÖDINGTARTAR
200 GR MSC-MÄRKT RÖDINGFILÉ,
URBENAD OCH PUTSAD
50 GR AKVAVITPICKLAD GURK A
1 REDIG NYPA FINHACK AD GRÄSLÖK
2 MSK OLIVOLJA
SALT & SVARTPEPPAR
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SÅ HÄR GÖR DU
Akvavitgurka
Steg 1 - Skala gurkan. Blanda ättika,
socker, vatten och akvavit i en kastrull.
Värm upp och rör om tills sockret löst
upp sig. Låt svalna. Skala gurkan och
mixa sedan ner gurkskalet i den kalla
lagen och sila av. Kärna ur gurkan och
hacka upp den i centimeterstora kuber
och lägg sedan ner den i lagen. Om möjlig t, låt den gärna dra över natten.
Brynt sojasmör
Steg 2 - Br yn smöret under omrörning.
Häll upp det i en bunke och låt svalna.
Pressa i citron och häll i sojan, men lite i
taget så att det inte blir för starkt/sur t.
Samma gäller med ingefäran och vitlöken- riv ner lite i taget med ett zestjärn
tills du känner alla smakerna. Det ska
f innas fräschör ifrån citronen, djup ifrån
soyan och vitlöken samt en liten kick
ifrån ingefäran. Håll varmt eller åtminstone ljummet.

Bovete och gräddfil
Steg 3 - Koka upp 1 liter vatten. Häll i 1 dl bovete.
Koka färdig t. Sila av. Fritera bovetet på medelhög värme i fritös eller kastrull, rör om några
gånger. När bovetet börjar kännas hår t och
knastrig t är det klar t. Lägg ut på papper eller
kökshandduk och salta lätt. Låt svalna.
Steg 4 - Häng av gräddf il i t.ex. ett kaf fef ilter.
När över flödig vätska runnit av lägger du upp
gräddf ilen i en spritspåse.
Rödingtartar
Steg 5 - Tärna upp den putsade röding f ilén i
centimeterstora bitar. Blanda med resten av ingredienserna till tar taren. Lägg upp i en f in liten
hög på varje tallrik. Spritsa 5-6 stycken klickar
med gräddf il lite sporadiskt över tar taren.
Strössla över en lagom nypa med bovete. Rör om
i smöret och häll över ca 1 msk på varje tar tar
och plocka sedan dillen i f ina buketter och lägg
omsorgsfullt över.

Mat & Dryck

Thoresta Herrgård

Citron tarte – vårfräsch och perfekt
som god dessert i vår och sommar
Ett recept av kökschef Joakim Larsson

INGREDIENSER,
EN PAJFORM MED LÅG K ANT
7 ÄGG
170 GR SOCKER
170 GR CITRONJUICE
RIVET SK AL AV 3 CITRONER
170 GR SOCKER
250 GR SMÖR
3 BLAD GELATIN
GÖR SÅ HÄR:
Vispa ägg och 170 gr
socker luf tig. Blötlägg
gelatin-bladen. Koka ihop
citronskal, juice, 170 gr
socker och smör, smält i
gelatinblad-en. Tillsätt
äggskummet och sjud försiktig t smeten till max 80
grader. Sila och kyl ner.
TARTEBOTTEN
300 GR VETEMJÖL
200 GR SMÖR
(RUMSTEMPERERAT)
100 GR FLORSOCKER
1 TSK SALT
1 ÄGG
GÖR SÅ HÄR:
Mixa ihop alla ingredienser, lägg i en plastpåse
och låt vila i kylskåp en
timma.
Kavla däref ter ut degen
och klä en pajform med
löstagbar botten. Sätt
ugnen på 180°. Ställ pajen
i kylen medan ugnen blir
varm. Nagga botten med
en gaf fel och grädda i
8 - 10 minuter.
Rör den nerkylda curden
krämig och bred ut i pajskalet, kyl däref ter i
minst 2timmar.
Ser vera med färska bär
och vispad grädde.
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Gullmarsstrand

Gravad vitsparris - inlagda gröna tomater brynt smörskum - forellrom - rågbrödskrisp
Ett recept av köksmästare Markus Rönnqvist
RECEPT FÖR 4 PERSONER
GRAVAD VITSPARRIS
4 ST VITA SPARRISAR
0,5 DL SALT
0,5 DL SOCKER
Skala och dela sparrisen på längden.
Blanda socker och salt till en gravning
och strö över sparrisen. Låt stå framme
och grava i rumstemperatur i 1 timma.
Torka av sparrisen från gravningen och
lägg i en vaccpåse som försluts i en
vaccmaskin. Ånga sedan i ugn på 80
grader i ca 20 min. Har man inte ångugn
och vaccmaskin går de lika bra att ånga
i kastrull på låg värme.
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INLAGDA GRÖNA TOMATER
1 ST GRÖN TOMAT
0,5 DL ÄTTIK A
1 DL SOCKER
1 DL VATTEN
Gör gärna detta dagen
innan. Koka upp ättika,
socker och vatten till en
lag och låt svalna, skiva
tomaterna tunt gärna med
mandolin och slå den
avsvalnade lagen över
tomaterna.

BRYNT SMÖRSKUM
250 GR SMÖR
2 ÄGGULOR
JUICE FRÅN 1/2 CITRON
SALT
1 DL VISPGRÄDDE
Börja med att br yna smöret tills
det är g yllene och låt svalna till
ca 50 grader. Vispa äggulorna
tillsammans med citronjuice
och lite salt till tjock konsistens
tillsätt sedan smöret under
vispning tills såsen har tjocknat. Tillsätt grädden och häll på
sifon med en patron.

RÅGBRÖDSKRISP
2 SKIVOR GOTT RÅGBRÖD
MATOLJA
SALT
Mixa rågbrödet f int och
lägg på en plåt tillsammans med salt och olja.
Rosta i ugn på 175 grader
i ca 15 minuter.

Mat & Dryck

Vi rekommenderar 1909 Sigtuna Stadshotell • 32 rum & kök • 7A Centralen • 7A Centralposthuset • 7A

Odenplan • 7A Strandvägen • Chalmersska Huset • Arena Varberg • Aspenäs Herrgård • Auktionsverket Kulturarena • Baldersnäs Herrgård • Balingsholm Herrgård • BallBreaker Kungsholmen • Bergendal • Best Western Kom
Hotel Stockholm • Bjärsjölagårds Slott • Björholmens Marina & Hotell • Björkhaga Hotell & Konferens • Bokenäs
Hotell & Konferens • Bommersvik • Brewhouse • Bygget Fest & Konferens • Casino Cosmopol • Citykonferensen Ingenjörshuset • Conventum Örebro • Courtyard by Marriott Stockholm • Destination Gotland • Djurönäset
Konferens & Hotell • Dockyard Hotel • Dömle Herrgård • Elite Eden Park Hotel Stockholm • Elite Grand Hotel
Gävle • Elite Grand Hotel Norrköping • Elite Hotel Academia Uppsala • Elite Hotel Adlon Stockholm • Elite Hotel
Arcadia Stockholm • Elite Hotel Carolina Tower Solna • Elite Hotel Esplanade Malmö • Elite Hotel Ideon Lund
• Elite Hotel Knaust Sundsvall • Elite Hotel Marina Plaza Helsingborg • Elite Hotel Marina Tower Nacka • Elite
Hotel Mimer Umeå • Elite Hotel Mollber Helsingborg • Elite Hotel Savoy Malmö • Elite Hotel Stockholm Plaza •
Elite Palace Hotel Stockholm • Elite Park Avenue Hotel Göteborg • Elite Park Hotel/Växjö Konserthus • Elite Plaza
Hotel & Konferens Örnsköldsvik •
Elite Plaza Hotel Göteborg • Elite
Plaza Hotel Malmö • Elite Stadshotellet Eskilstuna • Elite Stadshotellet Karlstad • Elite Stadshotellet
Luleå • Elite Stadshotellet Västerås
• Elite Stadshotellet Växjö • Elite
Stadshotellet Växjö • Elite Stora
Hotellet Jönköping • Elite Stora
Hotellet Linköping • Elite Stora
Hotellet Örebro • Ellery Beach
House • Estradrestaurangen •
Snabb
och
komplett
söktjänst
Fagerudd Konferens • First Hotel
Kviberg Park Hotel & Conference
som fixar hela konferensen.
• Folk Mat & Möten • Freys Hotel
• Friiberghs Herrgård • FågelbroKostnadsfri
rådgivning
Hus • Garveriet i Floda • Generator • Golden Hits • Grand Hotel
och bokning av din konferens
Alingsås • Grand Hotel Marstrand
• Grand Hotel Saltsjöbaden •
Grythyttans Gästgivaregård •
Gullmarsstrand Hotell & Konferens
i Sverige eller i utlandet.
• Hede Kontorshotell • High Court
• Hooks Herrgård • Hotel Birger
Vi ger även kreativa och
Jarl • Hotel Gyllene Uttern • Hotel
Mullsjö • Hotel Rival • Hotel Riinspirerande förslag på
verton • Hotel Rådmannen • Hotel
Tylösand • Hotel Ullinge • Hotell
föreläsare, aktiviteter och
Bellevue • Hotell Blå Blom • Hotell
Bogesund • Hotell Dannegården
underhållning.
& Restaurang Strandgatan 32 •
Hotell Hehrne • Hotell Högland
• Hotell Kristina • Hotell Lilla Rådmannen • Hotell Sommarhagen •
Ring 020–10 00 59 för
Hotell Svea • Hällsnäs Konferens •
Häringe Slott • Högbo Brukshotell
personlig service, chatta med oss
• Isaberg Höganloft • Katrinelund
Gästgiveri & Sjökrog • KOKS –
på Konferensguiden.se eller maila
Lexö kök bar • Konferens & Möten
Folkungagatan • Kosta Boda Art
till bokning@konferensguiden.se
Hotel • Kronovalls Vinslott • Krusenberg Herrgård • Kämpasten •
Lanthotell Lögnäs Gård • Lillsved •
Loka Brunn Hotell & Spa • Långholmen Hotell & Konferens • Moriska Paviljongen • Musikaliska
• Münchenbryggeriet • Nordens
Ark • Nya Lundsbrunn Restort &
Spa • Nyhyttans Kurort • Nynäs
Havsbad • Nynäsgården Hotell
& Konferens • Näringslivets Hus
Konferens & Restaurang • Pulsen
Konferens • Quality Hotel Panorama Göteborg • Quality hotel
Waterfront Göteborg • Ronnums
Herrgård • Runö Möten & Events
• Råda Rum • Rånäs Slott • Rönneberga Konferens • Scandic Laholmen Hotell • Siggesta Gård • Sigtunahöjden
Hotell och Konferens • Sjöfartshusets Festvåningar • Skeviks Gård • Skogshem & Wijk Meetings • Sky High
Meetings – Turning Torso • Smygehus Havsbad • Smådalarö Gård • Stadion Malmö • Stadshotellet i Hässleholm
• Star Bowling • Stena Line • Sundbyholms Slott • Sunlight Hotel Conference & Spa • Svea Konferens & Matsal
• Sven-Harrys Konstmuseum • Svenska Institutet för Standarder • Swing By Golfbaren • Såstaholm Hotell & Konferens • Sätrabrunn Konferens & Spa • Söderköpings Brunn • Tanumstrand • Tekniska Museet • The Steam Hotel
• Thoresta Herrgård • Toftaholm Herrgård • Treetop Spa Hangout & Hotel • Trosa Stadshotell & Spa • Tylebäck
Hotell & Konferens • Ullevi Restaurang & Konferens • Uppsala Konsert & Kongress • Utö Värdshus • Van der
Nootska Palatset • Varbergs Kusthotell • Vidbynäs Gård & Konferens • Villa Anna • Villa Aske • Villa Källhagen
• Visit Linköping • Wallmans Stockholm • Wenner-Gren Center • Westmanska Palatset • Wintervikens Café &
Festvåningar • Wisby Strand Congress & Event • World Trade Center • Yxnerum Hotell, Kurs- & Konferenscenter
• Ästad Vingård • Örenäs Slott Hotell & Konferens och ytterligare 1 056 anläggningar som du hittar på

Konferensguiden.se

1909 Sigtuna Stadshotell & Catarina Königs
Hälleflundra med magisk vitvinssås
& sparriscrudité
Ett recept av Mästerkocksvinnaren Catarina König som vann årets
Mästerkock på TV4 2016 och var vinnarnas vinnare i Decenniets mästerkock 2020.
INGREDIENSER, 4 PORT, 30 MIN
600 GR HÄLLEFLUNDRA
(EL TORSKRYGG, EL ANNAN VIT FISK)
SMÖR
SALT
VITVINSSÅS
1 BANAN SCHALOTTENLÖK,
FINHACK AD
3-4 KVISTAR FÄRSK TIMJAN
1 MSK SMÖR, ATT BRYNA
LÖK/TIMJAN I
3 DL VITT VIN
1 FISKBULJONTÄRNING
ELLER 4 DL HEMKOKT FISKFOND
4 DL VATTEN
4 DL VISPGRÄDDE
SPARRISCRUTITÉ
3 FÄRSK A SPARRISAR
CITRONSAFT

GÖR SÅ HÄR
1. Sätt ugnen på 125 grader
2. Skär f isken i 4 bitar á 150 gr, lägg på ett fat och salta.
Låt dra 15-20 min.
3. Lägg över f isken i en form, hy vla över smör över varje bit
och sätt in i ugnen tills inner tempen når 40-45
grader på hälleflundra eller 46 grader på torskr ygg.
Vitvinssås
1. Skala och f inhacka schalottenöken, lägg i en kastrull tillsammans med en klick smör och de färska timjankvistarna.
2. Låt det försiktig t ”svettas” tillsammans, inte br ynas
och ta färg, då påverkas både färg och smak, på medelhög
till låg värme för att utveckla smak.
3. Tillsätt vinet och låt koka ned till hälf ten.
4. Blanda under tiden varmt vatten med f iskbuljong tärningen
till en fond, eller använd 4 dl egenkokt fond.
5. När vinet kokat ned till hälf ten, tillsätt fonden och
låt koka ned till hälf ten igen.
6. Koka under tiden en ”crème dubbel”, dvs koka 4 dl grädde
som skall reducera ner till hälf ten, alltså 2 dl.
7. När f isk- & vinfonden kokat ner till hälf ten, och grädden är
reducerad och krämig, rör samman dessa genom att hälla
fondkoket genom en sil ner i grädden.
8. Vispa om och smaka av. Tillsätt ev salt.

Sparriscrudité
1. Hy vla (skala) tunna remsor
av sparrisen med hjälp av en
potatisskalare, lägg i kallt
vatten.
2. Precis innan ser vering, häll
bor t vattnet, pressa lite
citronsaf t över sparrisen och
toppa anrättningen med.
Servering
Lägg upp f isken, skeda på
vitvinssås och toppa med
sparriscruditén och en dillkvist.
Ser vera med önskat tillbehör
som kokt potatis, potatismos, potatisstomp, el önskat
tillbehör.
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på Treetop Spa

Konferens i stad, på landet eller sjönära?

Läs om: Bjärsjölagårds Slott, Clarion Hotel Malmö Live, Hotel Statt Hässleholm, Kosta Boda Art Hotel,
Kronovalls Vinslott, ProfilHotels Nacka, Skogshem & Wijk, Slussens Pensionat, Stiftsgården Åkersberg,
The Winery Hotel, Tott Group, Treetop Spa, Ästad Vingård, Örenäs Slott
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