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Småbåtshamnen 16 b, Höganäs.
Tel 042 340 360. www.hoganasbrygga.se

LANDA PÅ BRYGGAN.
Skönt att komma i hamn efter flygningen. 
Restaurang, konferens, fest och bröllop. 
På Höganäs bästa läge – vi ses! Välkomna.
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text: andreas liebert

Projektor för Iphone
bEn projektor behöver inte nödvändigtvis vara stor som ett 
reservdäck och sitta permanent fastmonterat i taket. Mini-
projektorn Joybee GP3 från tillverkaren Benq är tvärtom  
ytterst minimalistisk i sin framtoning och går lätt ner i näs-
tan vilken ficka som helst. Via dockningsstation för iPhone 
och de inbyggda högtalarna är det här en smidig lösning för 
att dela innehåll man har på sin mobiltelefon men video kan 
även överföras trådlöst från olika enheter. 
Joybee gp3 finns i handeln nu och kostar cirka 2500 kronor.

Trimma skägget med laser
aNu när omfattande ansiktsbehåring är sista skriket i maskulina hipstersverige ser till-
verkarna naturligtvis chansen att sälja avancerade produkter för att hålla ordning på lurvet.  
Från mångsysslaren Philips kommer BeardTrimmer 9000 med inbyggt laserpass som ska göra 
det mycket enklare att sikta in överflödiga skäggstrån. Skäggtrimmern har ett roterbart och 
dubbelsidigt trimhuvud där den ena sidan används till de större partierna i ansiktet medan 
den andra sidan lämpar sig bättre för pilliga områden som under näsan och runt läpparna. 
BeardTrimmer 9000 är vattentät, laddbar och finns i handeln nu till ett pris av cirka 1200 kronor.

Klockren träning i höst
gFrån Garmin får vi höra att Forerunner 620 är be-
teckningen på företagets nya klockvärsting som kom-
mer ut på marknaden senare i höst. Med hjälp av gps 
och accelerometer kan den här manicken registrera 
både hur lång du joggar och hur många steg du tar. Via 
tillbehör går det även att mäta puls för att hålla koll 
på syreupptagningsförmågan. Forerunner kommer 
med pekskärm i färg på 1 tum och kan ansluta till da-
tor både via blåtand och wifi. 
Svenskt pris är inte satt än men som jämförelse kostar  
företrädaren Forerunner 610 cirka 2800 kronor idag.

Bättre blixt
hDe flesta systemkameror kommer med en liten inbyggd blixt men i 
ärlighetens namn är de som regel ganska begränsade i styrka. Du 
som vill ha något bättre men tycker en vanlig extern blixt är för bökig 

kanske ska ta en titt på Rogue Safari Flash Booster. Det 
här är ett tillbehör du monterar på den inbyggda blix-
ten som enligt tillverkaren ökar styrkan hela åtta 

gånger när man fotograferar på 9 meters avstånd. 
Tricket förklaras av en fresnel-lins som fokuserar 
ljuset i en smal kägla vilket gör lösningen an-
vändbar för motiv på 10-20 meters avstånd. 
Flash Booster kostar 35 dollar på sajten rogueflash.com.

Samsung böjer teven
hKoreanska Samsung är inte bara duktiga på telefoner utan ligger även 
långt fram med ny tv-teknik. Det senaste är så kallade oled-paneler 
som möjliggör riktigt tunna skärmar. Nu har det i och för sig funnits 
några oled-modeller under ett par år men Samsung har nu lyckats ta 
fram en böjd skärm som enligt tillverkaren ska ge en trevlig panorama-
effekt. Den böjda skärmen ger också den som tittar lite från sidan en 
bekvämare upplevelse tydligen. Idag säljs den här teven i Europa för 
saftiga 8000 Euro men det är oklart om och när den når Sverige.

NU FÅR DET VARA NOG

Vi vill halvera arbetsgivaravgiften med början på 
den första miljonen i lönesumman.

Vi vill att företagare skall behandlas lika oberoende 
av företagsform och ges samma sociala rättigheter 
som anställda.

Vi vill att sjuklöneansvaret ska tas bort för mindre 
företag så att de skall våga att anställa.

Bli medlem du också!       www.smaforetagarna.eu



kultur 8

text: thomas rödin

Conny Larsson ställer ut i Kalmar
I utställningen The Sylvia Fractions, 
speciellt gjord för Kalmar konst-
museum, länkas tre historiska  
personer samman genom namnet 
Sylvia. Personerna som utgör ut-

gångspunkter är den feministiska författaren Syl-
via Plath, den transsexuella aktivisten och Young 
Lords-medlemmen Sylvia Rivera samt astronomen 
N R Pogson som tillsammans med sin dotter år 1866 
upptäcker en asteroid de ger namnet 87 Sylvia. 
Conny Karlsson Lundgren använder sig av mytolo-
giseringen kring dessa personer och händelser 
kopplade till rättviserörelser och grupper som käm-
pat för sociala eller medborgerliga rättigheter för att 
genom individen belysa övergripande strukturer. 
Visas fram till 24 november på Kalmar konstmuseum.

Hans Gedda på nationalmuseum
Den 5 december öppnar National-
museum en utställning om och med 
fotografen Hans Gedda. Totalt visas 
närmare 140 verk i en retrospektiv 
utställning som sträcker sig från 

50-talet fram till idag. Berömda porträtt av Angela 
Davis, Andy Warhol och Nelson Mandela möter väl-
kända svenskar som Olof Palme, Birgit Nilsson och 
Jonas Gardell. 
Utställningen visas i Nationalmuseums tillfälliga lokaler på 
Konstakademien på Fredsgatan 12 från den 5 december till den 
30 mars 2014.

Afrikanska mästerverk på Skeppsholmen
Efter Kina och terrakottaarmén, 
Sydamerika och Inka har turen  
kommit till Afrika i Bergrummet på 
Skeppsholmen. Över 100 skulpturer 
av metall, sten och terrakotta från 

1100- till 1500-talet berättar historien om den  
afrikanska civilisationen Ife, förfäder till Yoruba i 
dagens Nigeria. Föremålen vittnar om ett tidigt 
kosmopolitiskt maktcentrum i Västafrika. Utställ-
ningen berättar om Ifes världsbild, ritualer och  
religion och om ett samhälle som var ett av de 
mest avancerade för sin tid. 
Med utställningen, som öppnar 7 september 2013 och visas  
t o m 23 februari 2014, vill Världskulturmuseerna bidra till att 
ge nya perspektiv på Afrikas historia.

Tidernas mest kända julsaga
gDen 10 december är det nypremiär för Charles Dickens mäster-
verk A Christmas Carol. Föreställningen visas på Maximteatern i 
Stockholm och har blivit en jultradition som vänder sig till alla i  
familjen. Den samspelta brittiska ensemblen bjuder på en av tider-
nas mest kända julsagor, en tänkvärd historia med några av julens 
mest älskade sånger.
Maximteatern, Stockholm 10–23 december.

Blodig skräckthriller  
går upp på Dramaten
bDen sömniga byn Svartvattnet har till slut börjat komma över de 
brutala, ouppklarade mord som skakade trakten för flera år sedan. 
Inte minst bidrar den nyöppnade gruvan till att framtiden åter 
tycks ljus. Men sprängningarna hinner  
knappt börja innan gruvarbetarna  
hittar något de inte räknat med. Något  
uråldrigt och oförklarligt. Något som  
borde förblivit begravt i mörkret.  
Necronomicon – en skräckmusikal är  
skriven av Gustav Tegby och bygger på  
författaren H.P Lovecrafts berättelser. 
 Se Staffan Göthe och Eric Stern i en  
gastkramande föreställning. 
Premiär på Dramaten, Stockholm 3 oktober.

Dramatisk utomhusföreställning i Helsingborg Ta på varma kläder och följ med på en dramatisk och musikalisk 
vandring bland Fredriksdals gamla stadskvarter och bondgårdar. En stor ensemble med professionella skådespelare, amatörer 
och musiker berättar historien om Mor Kurage och hennes irrfärder under det trettioåriga kriget. Bertolt Brechts Mor Kurage är 
en kringströvande handelskvinna som med sin varuvagn och sina barn drar omkring bakom fronten och säljer sprit, kläder, bröd; 
allt som soldater och fattiga bönder kan tänkas behöva. Hon lever av kriget, men drabbas själv hårt av det. 
Spelas 1-24 november, Fredriksdal, Helsingborg

De vill att Du hör av Dig

I länder som Ryssland, Brasilien, Turkiet, Angola, Indien, Indonesien och 
Kina finns en stark efterfrågan på svenska produkter och tjänster. Det är 
länder som igår sågs som avlägsna och svåra, men idag rankas som några av 
de starkaste tillväxtmarknaderna i världen. EKN har lång erfarenhet av att 
hjälpa svenska företag, stora som små, att göra affärer på nya marknader. 
När du försäkrar betalningen hos oss kan du erbjuda dina kunder kredit. 
Resultatet? Fler och säkrare exportaffärer – även på marknader som du inte 
trodde var möjliga för dig. Ring Lotta Danielsson, telefon 08-788 00 73, eller 
besök www.ekn.se så får du veta mer.

* Ser fram emot att prata med dig inom kort

EKN16075_Kina_annons_206x276.indd   1 2013-09-23   16:01:53
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text: thomas rödin

Ny dansmusikfestival i Stockholm
aLördagen den 30 november förvandlas nybyggda Tele2 
Arena till Nordens största nattklubb i samband med evene-
manget Lights – Sveriges första inomhusfestival för elek-
tronisk dansmusik. Över 15 000 dansmusikälskare kommer 
att få den mörka novembernatten upplyst när arenan för 
kvällen byggs om till en intim, pulserande och rymlig natt-
klubb – ett ljus i mörkret för trötta vintersjälar. På scen kom-
mer du bland annat kunna se Tiësto – en av världens största 
dj:s med grammynominering och fler mtv awards i bagaget.

Verklighetsbaserat kidnappningsdrama 
bSolomon Northup är välutbildad och har talang för musik. Han bor med sin fru och sina 
barn i Saratoga i New York. En dag blir han kontaktad av två män som påstår sig jobba för en 
cirkus och Solomon tackar ja till att ackompanjera deras cirkusnummer på fiol under en kort 
period. Men efter att ha tagit ett glas med männen vaknar han omtöcknad och bunden och 
ställs inför den fasansfulla sanningen: han ska transporteras till södern som slav. Se Brad 
Pitt, Paul Giamatti och Chiwetel Ejiofor i Twelve years a slave i regi av Steve McQueen. 

Träffsäker standup  
om framtiden
bJesper Rönndahl, prisbelönt ståupp-, radio och 
tevekomiker, åker i höst runt i Sverige med sin fö-
reställning Hej framtiden! En ståupp-föreställning 
där han använder all sin kunskap om vetenskap, 
historia, och populärkultur och i vilken han helt 
oblygt förutsäger exakt vad som kommer hända 
imorgon – och om tio, hundra och hundratusen år. 
Aldrig förr har framtiden varit roligare! 
Datum i urval: 25/9 Stockholm  4/10 Växjö  5/10 Kalmar   
9/10 Karlskrona  18/10 Göteborg

Följ Dorothys resa genom landet Oz
aHälsa på i landet ovan regnbågen i höst och följ med Dorothy på hennes 
fantastiska resa genom landet Oz. Där träffar hon den löjligt viga Fågel-
skrämman, den osannolikt stela Plåtis och det enormt fega Lejonet. De fyra 
ger sig ut på ett havsbrytande äventyr där dom stöter ihop med Lilleputtar, 
Sorkarméer och den enormt magiska Trollkarlen. Trollkarlen från Oz är en 
riktig familjemusikal för barn i alla åldrar som vill drömma sig bort till landet 
ovan regnbågen. I rollerna ser vi bl.a. Eva Rydberg, Kim Sulocki och Markoolio.
Spelas på Maximteatern från november till februari.

Årets glögg från Blossa  
med hemlig smak
bBlossas årgångsglögg har 
sedan 2003 blivit en älskad  
jultradition i paritet med  
skinka, lussebullar och jul- 
kalendern. Årets flaska har  
en Dalainspirerad design. På flaskan 
finns även koordinaterna till Mora, som 
ligger vid Siljans strand. En nyhet för 
2013 är att glöggens smak inte framgår 
på flaskan. Genom att bjuda in och fråga 
vad människor vill Blossa istället ta reda 
på hur årets smak uppfattas av glögg-
drickarna. 

Vi kan löner – 
ta hjälp av oss!

Att hålla sig uppdaterad om lagar, avtal och 
regler inom löneområdet är både tids- och 
kostnadskrävande. Vi hjälper företag genom 
att ta hand om hela löneadministrationen, 
så att du kan satsa på din kärnverksamhet. 
Välkommen att kontakta oss på 042-27 87 00.

Caroline Carlsson
Lönekonsult

Theresia Bohlin
Lönekonsult

grantthornton.se/helsingborg

Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning
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text: ian maasing

Ny sport-quattro
gAudi har tagit lång tid på sig att ta fram en värdig tronföljare till sport-
quattron som debuterade för 30 år sedan på bilmässan i Frankfurt. 
Men nu är den här. Audi Sport quattro concept. En plug-in hybrid med 
totalt 700 hästkrafter och 800 Newtonmeters vridmoment. Med kraft-
fulla proportioner och korta överhäng övertygar den 460 centimeter 
långa och 196 centimeter breda fyrhjulsdrivna sportcoupén. Med en fyra-
liters V8-motor med dubbla turbon och en elmotor i samverkan accele-
rerar bilen från 0 till 100 km/h på 3,7 sekunder. Toppfarten är 305 km/h. 
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Jaguar crossover
fJaguar ger sig in på ett högre plan. För att hänga med i  
den ständigt förändringsbenägna bilvärlden hakar Jaguar på 
crossovertrenden. I samband med framtagningen av en ny 
skalbar plattform av aluminium, visade företaget crossover-
konceptet Jaguar C-X17 på bilmässan i Frankfurt. Med en 
längd på 471 centimeter, bamsiga bredden 196 centimeter 
och den människovänliga höjden 165 centimeter döljs den  
relativt stora vagnen av en slankelegant överbyggnaden med 
sportigt sluttande bakgavel. Axelavståndet 291 centimeter 
gör att innerutrymmet är  
generöst och den höga mark- 
frigången på 21 centimeter  
garanterar bra framkomlighet.  
En produktionsfärdig  
seriebil kommer tidigast 2015.  

Sport plug-in hybriden 
fPå den nyss avslutade bilmässan i Frankfurt visade bmw 
den nya generationens sportcoupé, i8. En 2+2 sitsig plug-in 
hybrid som är 469 centimeter lång, 192 centimeter bred och 
129 centimeter hög. bmw i8 accelererar från stillastående till 
100 km/h på 4,4 sekunder och har toppfarten elektroniskt 
begränsad till 250 km/h, men förbrukar, med lätt gas pådrag, 
minimala 0,25 liter per mil! Drivkraften kommer från två  
motorer. En snåltrimmad 1,5-liters trecylindrig bensin turbo 
på 231 hästkrafter, där motorn tillsammans med en sexväx-
lad automatlåda sitter framför bakaxeln drivande bakhjulen. 
Framhjulen drivs av en frontmonterad  
elmotor på 131 hk/96 kW. Tillsammans  
driver de alla hjulen med en total system- 
effekt på 362 hästkrafter och maximalt  
vridmoment på 570 Newtonmeter. 

Snabbast!
hVilken är den snabbaste serietillverkade 
sportbilen? Bilentusiaster talar om accelera-
tionssekunder och toppfartskilometer men 
det är egentligen ytligt snack! Snabbast på 
riktigt är den bil som har kortaste varvtid i 
det gröna helvetet, alltså Nürburgrings  
kurviga och backiga nordslinga. Nu är det 
Porsche 918 Spyder som med 6 minuter och 
56 sekunder ligger först!

Mercedes kommande lyxcoupé
aMercedes är kända för sina snygga, stora lyxcoupér. På bilmässan i Frankfurt  
visade man en nästan serieklar konceptbil. En tvådörrars lyxcoupé med skönt sve-
pande karossform på drygt fem meter. Mercedes Concept S-Class Coupé. Nästa år 
ska den ersätta nuvarande Mercedes CL. Under den nya Mercedes-nosen med den 
enkla, mer upprätta stjärnprydda kylargrillen, finns till att börja med en bensin  
V-åtta med dubbla turbon på 455 hästkrafter och vridmomentet 700 Newtonmeter.

SUZUKI 

SX4 S-CRO
SS FRÅN

  179.900 :-
SUZUKI 

SX4 S-CRO
SS FRÅN

  179.900 :-

PROVKÖR NYA SX4 S-CROSS!

*Gäller SX4 S-CRO
SS 1,6 Com

fort. Bränsleförbr. bl. körning 5,9 l/100 km
. CO

2  135 g/km
. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans &

 12 års rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad.

UTRUSTAD M
ED 4x4 SOM

 STANDARD



 Området kring Estoril och Cascais bjuder på många olika 
möjligheter. Från segling och övriga vattensporter, till  
sköna stränder, kulturella och kulinariska upplevelser, med 
ett pulserande nattliv inpå knuten. Samt inte minst åtta 
olika golfbanor. Det mesta på behagligt köravstånd.
 text och foto: thomas madsen/leslie spenner/portugals turistbyrå

Portugals Riviera

b
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att konspirera mot varandra. Kanske 
inte så konstigt då att världens mest 
kända spion, James Bond, mer eller min-
dre föddes här, och Ian Fleming använde 
kasinot i Estoril som förlaga till boken 
Casino Royal. Kusten blev dock redan i 
slutet på 1800-talet ett populärt tillhåll 
för diverse aristokrater sedan Kung Luis 
I gjort om det gamla citadellet i hamnen 
till sommarresidens.  Går vi längre till-

Redan på vägen in in från flygplatsen 
infinner sig en skön välbehagskänsla.   
Vi kör förbi härliga hus och grönområ-
den som skvallrar om att det här är en 
välmående region. Och när Mercedesen 
svänger in på Cascais Mirage, ett fem-
stjärnigt hotell med strålande utsikt 
över det solglittrande havet, skvallrar 
det om att det här kommer att bli en 
lång, skön, förlängd weekend. 

Vi är långt ifrån först med att upp-
täcka denna vackra kuststräcka, som  
oftast kallas Portugals Riviera, där de 
båda tvillingbyarna Estoril och Cascais 
har behållit sin genuina småstadskänsla. 
Under andra världskriget förblev Portu-
gal neutralt och många kungligheter och 
rika personer tog sin tillflykt hit. Tiden 
präglades av både fest och glamour, 
samtidigt som de båda stridande par-
ternas spioner gick på samma party för 

b

» Vill man ta en paus från 
golfen finns många andra  
sevärdheter, många inom  
en halv timmes köravstånd« 

baka i tiden så har ju Portugal en histo-
ria med många berömda sjöfarare, så 
närheten till vattnet, med tillhörande 
vattensporter, känns som en naturlig 
del här nere.  Och med cirka 265 solda-
gar om året är det dessutom upplagt för 
en annan av områdets stora attraktio-
ner, nämligen golf. I området kring  
Lissabon/Estoril/Cascais finns åtta  
olika golfbanor, sju 18 håls samt en nio-
hållsbana. Några av dem, som Oitavos 
Dunes och Penha Longa Atlantic, räknas 
som några av Europas bästa.

Vill man ta en paus från golfen finns 
många andra sevärdheter, många inom 
en halv timmes köravstånd. Ta en tur till 
mysiga Lissabon, upptäck lilla charme-
rande Sintra med sina sagoslott, eller 
hyr en båt och se den vackra kusten från 
havet. Möjligheterna är många, och med 
en lite förlängd weekend, till exempel 
torsdag till söndag, hinner man med 
mycket.
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Golfbanor
Belas Club de Campo – 18 håls par 72 
bana på 6 109 meter. Design Willam  
Roquemore. 
www.belasclubdecampo.pt

Golf do Estoril – 18 håls par 69 bana på 
5 175 meter. Design McKenzie Ross.
www.palacioestorilhotel.com

Lisbon Sports Club – 18 håls par 69 bana 
på 5 309 meter. Design Hawtree & Son.
www.lisbonclub.com

Oitavos Dunes – 18 håls par 71 bana på 
6 303 meter. Design Artur Hills. 
www.oitavosdunes.com

Pehna Longa Atlantic – 18 håls par  
72 bana på 6 290 meter. Design  
Robert Trent Jones Jr. 
www.penhalonga.com

Pestana Beloura Golf – 18 håls par  
72 bana på 6 102 meter. Design Rocky 
Roquemore. 
www.pestanagolf.com

Quinta da Marina Golf – 18 håls par  
71 bana på 5 870 meter. Design Robert 
Trent Jones. 
www.quintadamarinha.com

Pehna Longa Monastery – 9 håls par  
35 bana på 2 588 meter. Design Robert 
Trent Jones Jr. 
www.penhalonga.com

Se mer på: www.estorilgolfcoast.com

Övriga tips
Lissabon – huvudstaden med små-
stadskänsla i de många gånger trånga 
gränderna. Utforska stadens kultur, 
dess restaurang och kaféliv, ta en tur 
med någon av spårvagnarna eller gå  
loss på en shoppingrunda. 

Verbasco Restaurant – fräck restaurang, 
med utsikt över golfbanan, i klubhuset 
på Oitavo Dunes. Här, eller alternativt 
lite längre bort på Atlantico Pool Bar, 
känns det som att man får den ultimata 
avslutningen på en runda golf. 
Rua de Oitavos.

Cascais Mirage – kanonläge med per-
fekt avstånd till det mesta.  Intimt trots 
sin storlek och att vakna med solen och 
havet utanför balkongen varje morgon, 
känns underbart. 
Avenida Marginal 8554. Cascais.

Farol Design Hotel – restaurang och  
hotell med cool inredning vid marinan i 
Cascais. Perfekt efter en dag på stran-
den eller en tur på havet. 
Aveninda Rei Humberto II de Italia 7. Cascais.

Pousada de Cascais – mitt inne i den 
stora fästningen nere vid hamnen ligger 
Pousada de Cascais, som för övrigt 
hamnat på Condé Nast Travelers heta 
lista över de 154 bästa nya hotellen i 
världen. Om inget annat så smit in för 
en fika eller en öl på serveringen på 
borggården. 
Citadella de Cascais. Aveninda D Carlos I. Cascais.

Hotel Albatroz – mysigt och romantiskt 
hotell, med en egen karaktär, alldeles 
nere vid strandpromenaden i Cascais. 
Gästlistan från tidigare gäster är impo-
nerande. Susan Sarandon, Michael 
Schumacher, Colin Farell och Francis 
Ford Coppola är bara några av berömd-
heterna som bott här. 
Rue Fredrico Arouca 100. Cascais.

Estoril Casino - dra på smokingen och 
lek James Bond för en kväll i Europas 
största kasino där Ian Fleming som sagt 
fick inspirationen till Casino Royal. 
Avenida Dr. Stanley Ho. Estoril.

The Palácio Hotel – ska man köra Bond 
fullt ut ska man naturligtvis bo eller åt-
minstone besöka legendariska Palácio. 
Det var här Ian Fleming och många an-
dra spioner bodde under andra världs-
kriget. Hotellet gästspelade för övrigt i 
filmen I Hennes Majestäts hemliga 
tjänst. 
Rua Particular. Estoril.

Sintra – en underbart charmig liten by 
som blivit mest berömt för sina sago-
slott, och i synnerhet då Palácio da 
Pena. En mix av många olika stilar, eller 
som en kollega uttryckte det, Disney 
gone mad.

Ta sig runt – är ganska lätt. Till fots, 
med lånecyklarna bicas, med tåget som 
går längs kusten och är inne i Lissabon 
på en halv timme, eller med taxi. En  
lokal taxisväng går oftast inte mer än  
på fem till tio euro och till/från Lissabon 
klarar man ofta på 30 euro.
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thomas madsen

Världen runt i privatplan
Har du en så där 700 000 över och 
vill uppleva något exklusivt i res-
väg? Då kan du haka på en av de  
senaste trenderna för välbeställda 
globetrotters, en jordenrunt resa i 
privat jetplan.  Det är det amerikan-
ska bolaget Abercrombie & Kent, 
som specialiserat sig på lyxiga  
resor för mindre grupper, som er-
bjuder en 26 dagars resa där man 
bland annat besöker Amazon-
djungeln, Samoa och Masai Mara. 
Det finns en ökad efterfrågan hos 
människor som har mycket pengar 
men dåligt om tid att åka på speci-
alsydda resor, organiserade av 
 lyxiga researrangörer och hotell.  
Ovanstående resa sålde slut på en 
månad och nu har man en vänte-
lista på över 50 personer.  
Källa: CBNC/TTG Nordic.

Dålig mat innan flygresan
Resesajten Smarter Travel har  
publicerat en lista på mat som de 
menar att man ska undvika att äta 
innan man ska ut och flyga. Detta 
på grund av bland annat höga hal-
ter mättade fetter och natrium, 
 vilket tydligen inte går allt för väl 
ihop med att flyga. Så nästa gång 
du ska iväg ska du tänka på att 
kanske hoppa över wienerbrödet, 
chokladmuffinsen, nachosen samt 
andra typer av snabbmat och läsk,  
i alla fall om du tänker flyga långt. 
Källa: Smarter Travel/TTG Nordic.

Bästa flygsommaren på 20 år
Visby flygplats har haft en 14 pro-
centig ökning av passagerarantalet 
under juni-augusti vilket innebär 
att det är den bästa sommaren på 
över 20 år, om man ser till hur 
många som rest via Visby flygplats. 
I rena siffror innebär det 129 448 
passagerare, vilket är drygt 16 000 
fler än i fjol, och under Almedals-
veckan ökade antalet passagerare 
med 22 procent. Dessutom går det 
fortfarande att utöka flygresandet 
ännu mer, menar flygplatschefen 
Gunnar Jonasson.

Upper House
gEtt modernt och exklusivt värdshus. Så beskrivs Upper House, Gothia Towers nya 
5-stjärninga hotell i Göteborg. Det är de tre översta våningarna i det mellersta tornet 
som fått sig en rejäl ansiktslyftning.  En ny restaurang med fokus på säsongens rå-
varor, där man plockar grunden från västkustens skafferi, en Spa och relaxavdelning 
med Hamam, gym och utomhuspool, samt rymliga rum och sviter, där deras Grand 
Executive Suite erbjuder 158 kvadratmeter i två våningar.

Julmarknad i Riga
gUpplev julgranar, tomtar, hant-
verk med mera på Rigas julmark-
nad. En tradition som enligt  
historiker går tillbaka till 1510 då 
den första granen kläddes och 
utsmyckades här, något som se-
dan fick efterföljare världen över. 
I fjol kom upp emot 350 000 be-
sökare och i år finns chansen att 
följa med Blekingeflyg, som har 
avgångar den 4–6 samt 6–8 de-
cember, från Ronnebys flygplats.

Sveriges största 
eventhotell
I slutet av augusti öppnade Sveriges 
största eventhotell, Quality Hotel 
Friends, i Arenastaden i Stockholm. Det 
har kapacitet att ordna evenmang för 
2000–65 000 personer och är därmed 
unikt i Skandinavien. Det 94 meter 
höga landmärket utmärker sig genom 
sina 1 000 runda fönster och ligger i  
direkt anslutning till Friends Arena och 
Mall of Scandinavia. Hotellet rymmer 
400 rum, varav två större sviter och 
bakom projektets design står arkitek-
ten Gert Wingårdh. Fönstren skapar en 
unik fasad som syns på långt håll och 
den stilrena exteriören vägs upp av den 
varma interiören som hämtat inspira-
tion från den nordiska naturen. På  
hotellets 25:e våning ligger restaurangen 
On Top, en modern restauran med  
bistrokänsla á la New York men menyn 
är i huvudsak nordisk. I lokalen finns 
också en gin och bubbelbar, samt en  
liten intim balkong med plats för två. 
Personalen är handplockad från först-
klassiga restauranger som Edsbacka 
Krog, Frantzén och Matbaren. 

Valles vinterveckor under vecka 12 och 13 är ett måste för alla barn. Låt 
barnen få uppleva Valles Vinterspel, afterski och en massa annat kul.  

I Valles egna skidpaket ingår dessutom specialdesignade  
Valleskidor till alla barn att ta med hem.  

Läs mer och boka Valles skidpaket för 495 kr/barn* på skistar.com 

Valles  
Vinterveckor 

Upplev fjällvärlden med det där lilla extra. Skidåkning tillsammans 
med erfaren skidguide och aktiviteter som passar just dig.  
Res bekvämt, själv eller tillsammans med andra livsnjutare. 

Livsnjutare 55+ v.6 sön-tor: Del i dubbelrum på hotell med 
frukost, 4-dagars SkiPass, 3 halvdagslektioner med erfaren skid-
guide inkl. lunch. 2-rättersmiddag, entré till SPA och gymmet.  

Pris från 6895 SEK/pers** 
 

Läs mer och boka på skistar.com

*Gäller för ankomster under vecka 12-13 2014 för barn t.o.m 6 år i Norge och t.o.m 7 år i Sverige. I Valles skidpaket ingår Valleskidor inkl.
bindningar av känt skidmärke framtagna av våra skiduthyrningar att ta med hem samt hyra av pjäxor, stavar och hjälm under vistelsen. 

**Enkelrumstillägg tillkommer.

KU LLA F LYG

FLYG VARJE TORSDAG & 
SÖNDAG FRÅN 22 DEC 

TOM 6 APRIL FRÅN 
ÄNGELHOLM/
HELSINGBORG 

TILL MORA/SÄLEN
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KU LLA F LYG

FLYG VARJE TORSDAG & 
SÖNDAG FRÅN 22 DEC 

TOM 6 APRIL FRÅN 
ÄNGELHOLM/
HELSINGBORG 

TILL MORA/SÄLEN

N Y H ET !

FLYG DAGLIGEN 
BROMMA/STOCKHOLM 

TILL 
ÖSTERSUND/ÅRE 

MED MALMÖ AVIATION



23vintervinter22

Till jul och nyårshelgen börjar tre nya, moderna stolsliftar att rulla i Åre. 
Tegelliften, Fjällgårdsexpressen och Sadelexpressen ökar kapaciteten med 
drygt 5 000 personer i timmen, samtidigt som nedfarterna anpassas till den 
moderna skidåkningen, med större utrymme för breda och sköna svängar.

en annan nyheT på skisTar är ett antal skräddarsydda koncept för skidåkare 
i alla åldrar. Förutom Valles vinterveckor, finns också Ski Rookie – ett paket för 
alla ny börjare, Snow Camp – Ski Stars eget sportlov där ungdomar mellan 
8–15 år kan utveckla sina kunskaper inom park, off pist och skicross, samt 
Livsnjutarpaketen – för dig över 55 som vill resa utan barn och upptäcka en 
annan sida av fjällen. 

DessuTom kommer man inför årets säsong att satsa på fler skräddarsydda  
nyheter som Föräldrapasset – med möjlighet att dela ett SkiPass, Multihyr – 
där du kan byta fritt mellan olika utrustningar under hyrtiden, samt ett bred-
dat utbud av SkiStar Experience. 
Se mer på www.skistar.com

naTurligTvis är vinTern även fylld av diverse tävlingar, bland annat damernas 
alpina världscup, Free Style World Cup och världscup i Skicross i Åre – 7–8 res-
pektive 15–16 mars,  samt alpina ungdoms-SM i Vemdalen 25–30 april. 

skiDTågeT Till iDre Fjäll, är en annan av säsongens nyheter. Tåget startar  
i Göteborg och går till Mora, där man sedan tar buss till Idre Fjäll. Dock får vi 
vänta till februari 2014 då det första tåget rullar. 
Läs mer på www.idrefjall.se

thomas madsen

 nyheTer i  Fjällen
Lagom till när alla träden börjar skifta i vackra höstfärger är  
det faktiskt dags att börja planera vinterns fjällsemester.  
Pausombord har tagit en titt på diverse nyheter i den svenska 
fjällvärlden.  Ett omfattande barnkoncept med snögubben  
Valle i centrum, skräddarsydda paket för skidåkare i alla  
åldrar, samt tre nya, toppmoderna stolsliftar är några av dem.

bsnögubben valle kommer att 
flytta in på samtliga av Skistars 
destinationer i vinter. Samman-
lagt blir det 26 nya upplevelser och 
attraktioner som lanseras den 
kommande säsongen i Sälen, Åre, 
Vemdalen, Hemsedal och Trysil.

copper hill mounTain loDge 
gDet berömda designhotellet i Åre 
fortsätter att skörda positiva recensio-
ner och den senaste i raden är utmärkel-
sen 2013 år Certificate of Exellence från 
Trip Advisor. Några beskrivningar är ho-
tell som är det enda i sitt slag, unikt och  
naturlyx med Aspenkänsla. Så mycket 
enasteående nyheter finns kanske inte 
inför året säsong, men värt att nämnas 
är de möjligheter som finns vid sidan 
om själva utförsåkningen, som anord-
nas tillsammans med ett antal olika  
aktivitetsbolag. Snöskotersafari, hund-
slädesutflykter, skärmflygning, vinter-
körning eller upplevelser från häst-
ryggen, är är något av det som erbjuds.
 www.copperhill.se
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Vad händer om man korsar en stjärnkock med ett fik och en  
uppfinningsrik krögare? Det blir same same, but different. Nya Wiener- 

caféet i Stockholm siktar högt och brett och flirtar med både damen  
i hatt och Stureplans afterworkfolk.

text: annika ringstedt och britta wallin  foto: joachim lundgren

inTe eTT 
Fik Till

Höga välvda fönster, kassettak med 
elegant crèmefärgat glas, servitörer i 
små vita jackor, väggar klädda i mörkt 
ådrat träslag, runda cafébord i ljus mar-
mor och förstås, rottingstolar. Nej vi är 
inte i Paris, men det är ett riktigt klas-
siskt franskt grand café någon gång vid 
förra seklets början som stått som före-
bild till nya Wienercaféet i heta shop-
pingkvarteret Biblioteksstan i Stock-
holm. Det är inte bara »ytterligare ett 
café i city«, för här regerar en finkock i 
köket. Daniel Lindeberg, ena halvan av 
före detta tvåstjärniga Guide Michelin-
krogen Frantzén/Lindeberg, har fått 
sätta tänderna i sin bageridröm, och  
höjer ribban lite.

– Det är många som undrar hur jag 
kan ta det steget. Från stjärnkrog till 
café. Jag älskar båda världarna, men  
jag är uppvuxen i konditori- och bageri-
världen och det här känns som att  
komma hem för mig. Och vi ska erbjuda 
Stockholms bästa bakverk.

På Wienercaféet är det också baguet-
ten som är grejen. Stockholmskrögaren 

aromrikt innanmäte. Det krävde arbete.
– Baguetten är en vetenskap. Jag vet 

en kock från en trestjärnig fransk 
restaurang som har ägnat hela sitt liv  
åt att få fram den bästa baguetten, 
men ännu inte anser sig ha lyckats,  
berättar Peter för att illustrera svårig-
heterna och Wiencaféets ansträngningar 
och ambitionsnivå. Därför blev det både 
intensivkurs hos Årets baguettmästare 
2011 i Strasbourg och ett inköp av två 
ton specialmjöl från en kvarn i Paris. 

– Jag hade fått tips om den här kvar-
nen utanför Paris, men det visade sig 
att inte vem som helst fick köpa mjöl 
därifrån. Jag tjatade, men först när jag 
skickade över Daniel Lindebergs CV  
med de två Guidestjärnorna dög vi som 
potentiella baguettebagare.

Det speciella med just det där mjölet 
då? Jo, Att det inte innehåller några till-
satser, vilket i och för sig gör degen mer 
svårbakad, knepigare att lyckas med, 
men istället blir resultat desto godare 
när man väl får till det. Stjärnmjöl och 
stjärnbagare i all ära, men Peter såg 

och konceptmakaren Peter Nordin ville 
servera sina gäster den »perfekta bagu-
etten«. Nybakad och med rätt tjocklek 
på den frasiga skorpan runt ett lent och 
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»Från frukost till sen after work serveras på franskt  
manér inte bara det som vi i Sverige kallar fika, utan 
också lättare måltider, vin och champagne på glas.«

dessutom till att den franska mäster-
baguettmakaren fick resa hela vägen 
upp till Stockholm och hjälpa till att 
»köra in« bakugnen. Och jodå, nu bakas 
finfina, alldeles lagom knapriga och 
sammetslena baguetter i mästarklass. 
Om inte på löpande band så i alla fall på 
fasta klockslag. För Wienercaféets kon-
cept är att servera sina gäster nybakat 
hela dagen. Förutom ovan nämnda bröd 
ska även wienerbröd bli lite av caféets 
flagshipgodsak. Här pratar vi wiener-
brödsnörderi. Tre gånger om dagen på 
fasta tider kommer plåtarna ur ugnen 
och då ska, enligt uppgift, Peter Nordin 
själv stå i dörren och plinga i en klocka 
för att annonsera de varma bakverkens 
ankomst. En därför avsedd app att ladda 
ner i mobilen, finns också som idé. 

Konceptet grand café kräver även en 
kallskänk och en trevlig huschampagne 
av det svenska märket Hatt&Söner. För 
tanken är att man ska slinka in, stanna 
kvar och beställa ännu mer. Från frukost 
till sen after work serveras på franskt 
manér inte bara det som vi i Sverige 

kallar fika, utan också lättare måltider, 
vin och champagne på glas. 

– Hela härligheten är att du kan börja 
med en sallad och boka det på kredit. 
Och sen gå vidare med debet – lite tårta 
och champagne kanske, säger Daniel.

– Det är som Yin och Yang, i ren har-
moni, skrattar Peter förnöjt.

En riktigt maffig debetpost är Linde-
bergs egen version av den kanske 
svenskaste av svenska tårtor; Prinsess-
tårtan. Hemgjord marsipan, egentill-
verkad vaniljkräm och nykokt sylt. Och 
så lite mandel i sockerkaksbotten? 

– Det finns gränser för vad man kan 
göra med en prinsesstårta, den har sina 
givna ingredienser. De flesta prinsess-
tårtor som serveras på fikarasten,  
avtackningar, mottagningar, dop och  
födelsedagar har vaniljkräm gjord på 
pulver och marsipanlock som knappt 
snuddat vid en mandel, konstaterar  
Daniel.

– Men här känns mandelsmaken i 
marsipanen, det lovar jag.

Peter Nordin
ålder 53 år familj Hustrun och kollegan 
Carina, tre barn gör Krögarentreprenör 
och konceptmakare bakgrund Driver  
tillsammans med sin fru stockholmsres-
taurangerna Prinsen, Villa Godthem, Zink, 
Il Tempo, Wienercaféet och öppnar senare 
i höst nytt matpalats på Odengatan. 

Daniel Lindeberg
ålder 35 år familj Sambo Kristina och tre 
barn gör Kreativ ledare på Wienercaféet 
bakgrund Kock på Edsbacka krog, Le 
Manoir Aux Quat’Saisons (Oxford), Pied  
A Terre (London), Oaxen skärgårdskrog, 
NK-Bageriet, Riddarbageriet, Tornvillan 
och senast fem år på Frantzén/Lindeberg. 

Vi ses i Halmstad!

Var kommer du att förlägga ditt nästa möte? 
Vi tycker såklart Halmstad!

På grund av:
– sitt attraktiva läge på Västkusten
–
–
–
–
–
–
–
–

Halmstad - ett välkänt varumärke
många års erfarenhet av att genomföra evenemang och möten 
ett brett och flexibelt utbud av konferensanläggningar
goda kommunikationer med flygplats mitt i stan
närhet ”allt inom 10 minuter”
läget mitt i Skandinaviens växande region
framtidstro inom näringslivet
en expansiv högskola
ett stort föreningsliv

Vill du veta mer kontakta oss!

CVB
CONVENTION BUREAU

www.halmstadcvb.se • cvb@halmstad.se

–

Mark!
Det ligger konstiga passmäken uppe till vänster, ska 
de vara med?
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Johan Åkesson cyklar med snabba 
tramp genom eftermiddagsrusningen i 
centrala Stockholm. Han kommer från 
sitt uppdrag som redaktör för dn- 
delarna Söndag och Bostad, för att 
möta Paus ombord och berätta om sin 
rykande färska bok Krogen – allt du vill 
veta men inte vågat fråga.

Han kliver vant in i lobbyn på Scandic 
Grand Central i det tjusiga stadspalatset 
ett stenkast från Centralstationen i 
Stockholm. 

– Jag gillar generellt lobbymiljöer på 
hotell. När jag var frilans satt jag gärna i 
en lobby och jobbade, och nu brukar jag 
hamna på något av de centrala hotellen 
om jag ska ta en öl med en kompis. 
Dessutom har de alltid fräscha toaletter, 
säger Johan Åkesson och avslöjar leende 
att han har samma intresse för att hålla 
koll på offentliga toaletter som karak-
tären George Costanza i Seinfeld.

Men det är inte bara lobbyer han  

besöker; han är en minst lika flitig gäst 
på stadens krogar. Och på krogar i andra 
städer runt om i världen. Något som led-
de till att han slog sig samman med den 
likasinnade Martin Schori och skrev den 
nya boken.

– Det absolut vanligaste misstaget 
som folk gör på krogen är att de går där-
ifrån och är missnöjda. Vilket i sin tur är 
ett resultat av bristande planering, slår 
han fast.

Han håller med om att det kan låta 
lite trist att förbereda sin krogkväll i god 
tid, men tycker absolut att det är värt 
att lägga en stund på, låt säga, tisdagen 
i stället för att desperat försöka hitta 
ett bord när middagstiden börjar närma 
sig på fredagkvällen.

– Då är förstås de populära ställena 
redan fulla och man kanske får nöja sig 
med ett sunkhak och riskerar att servi-
tören är otrevlig, maten kass och ölen 
avslagen.

Johan Åkesson berättar att han har 
två kompisgäng som han åker utom-
lands med regelbundet, oftast en gång 
per gäng och år.

– Och vi är alla lika intresserade av  
gå på krogen, så det är rätt givet var vi 
lägger fokus på de resorna …

Senast var han med ett av gängen i 
Wien. En stad som han inte hade någon 
relation till.

– Det var lite konstigt val, på sätt och 
vis. Jag kände ingen som direkt gillar 
Wien, och jag räknade med att det var 
en rätt tråkig stad.

Men då kom det där med förberedelse-
arbete in i bilden. Fyra månader före  
avresan skapade de en karta på Google 
Maps som alla i gänget delade och  
kunde lägga in tips på.

– Alla satt på sin kant och hittade  
något spännande då och då, lade in det 
på kartan med en motivering till marke-
ringen – och till sist hade vi en lista med 

gå på krogen? så gör Du!
Krogen kan vara en plats för njutning – eller en plats för besvikelser. Nu finns  

boken som ska räta ut frågetecknen kring sådant som bordsbeställning, vinval och 
dricks. Så att osäkerheten minskar och risken för besvikelser blir minimal.

text: peter wiklund 

ALLT DU HANDLAR 
BLIR TILL RESOR!

 3 000 bonuspoäng! 

 Vi bjuder på första årsavgiften.

poäng

flyg, tåg och båt.

www.marginalen.se/paus
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Vid betalning av den totala skulden varje månad utgår ingen ränta för köp. Vid utnyttj-

ande av kredit är årsräntan 16,9%. Vid kontantuttag beräknas ränta från transaktionsdagen.

Effektiv ränta vid 20 000 kr är 18,86% (februari 2012). Årsavgift 375 kr (avgiftsfritt första 

året). Läs mer om våra villkor på marginalen.se
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40 ställen som vi var sugna på att besöka.
Efter det började de välja hotell, så 

att de smidigt skulle kunna genomföra 
ordentliga krogrundor.

– Resultatet blev att vi hann beta av 
16 ställen – barer, krogar och nattklub-
bar – på de 48 timmar vi var där … Så nu 
tycker jag Wien är en jättetrevlig stad!

Förutom bristande förberedelser är 
osäkerhet kring vett och etikett på  
krogen något som lätt kan störa en 
krogupplevelse, konstaterar han.

– Krogen är ju till för njutning, och då 
ska man inte sitta och känna sig osäker. 
Det blir ju bara obekvämt. Känner man 
sig osäker ska man våga fråga persona-
len, det är inget konstigt med det.

Som när det gäller dricks, en vanlig 
källa till osäkerhet hos krogbesökare.

– Utomlands kan det variera väldigt 
vad som är standard, från att det för-
väntas minst 15 procent till att det är 
inbakat i notan.

I Sverige kan man på sätt och vis göra 
som man vill, inom vissa gränser, anser 
Johan Åkesson. Man kan låta bli att ge 
dricks om man nu inte tycker att det var 
befogat. Men ska man lägga något så 
bör det inte vara under tio procent, det 
ser lite konstigt ut, tycker han.

– Det finns också en slags gräns upp-
åt: Det går inte att bete sig hur svinigt 
som helst och sedan lägga på en fem-
hundring som dricks och tro att det fun-
kar som kompensation.

Dricksen ska man se som en bricka i 
ett spel, tipsar han.

– När du kommer in på en ny krog så 
kan du gott lägga en femtiolapp i dricks 
på första beställningen. Då bör du kun-
na få bra service resten av kvällen. Och 
nästa gång du kommer dit lär persona-
len känna igen dig, även om de kanske 
inte vet varför, och ger dig mer upp-
märksamhet än annars.

Att välja vin på krogen är något annat 
som kan göra många osäkra.

– Låt säga att du får en lång vinlista i 
handen, och inte känner igen ett enda 

namn, det är inte alls sådant som du 
brukar köpa på Systemet … Då ska du 
återigen se till att fråga och lita på per-
sonalen.

En av poängerna kan ju dessutom 
vara att ta tillvara chansen att få upp-
täcka något nytt. Och som du gillar, vill 
säga – när du får ditt smakprov kan du 
gott säga till om det är något i smaken 
som inte passar dig. Då kan personalen 
föreslå något i en annan stil.

– Något som du i alla fall absolut ska 
undvika är att beställa husets vin, det 
bara dumt. Det är ju inget vin som de har 
valt ut för att det är speciellt bra – utan 
det är det vin som de råkar kunna köpa 
billigt för tillfället.

Sverige är ett mycket trendkänsligt 
land, vilket tydligt avspeglas i krogvärl-
den, anser Johan Åkesson.

– Det öppnar och stänger restaurang-
er rätt friskt. Och speciellt öppnar det 
restauranger med någon inriktning som 
ett par månader tidigare varit het i 
Brooklyn.

Trendkänsligheten i storstäderna kan 
kännas lite överdriven ibland, tycker 
han, men konstaterar i samma andetag 
att det också medför att det hela tiden 
kommer mycket nytt att testa.

– Vad som är hetast nu? Tja, för ett år 
sedan hade jag sagt hamburgare, men 
det känns ute redan. Samma sak med 
långkok, som pulled pork. Kanske att 
mexikansk mat kommer att kunna vara 
inne ett tag till. Fast jag tror kanske att 
det blir någon form av hälsoinriktning 
snart, det stora intresset för juicebarer 
tyder på det.

Han ser plötsligt en aning besviken  
ut och förklarar att en hälsotrend inte gå 
riktigt hand i hand med hans uppfatt-
ning om en god krogupplevelse.

– Det är nästan en kontrast till det vi 
skriver om. Vi tycker att krogen har mer 
med laster att göra, en krogkväll ska 
vara en guldkant på tillvaron. Man ska 
unna sig en extra shot och en crème  
brûlée. Det är man värd.

Fem Frågor
Var hittar du tipsen till krogar utomlands?
– Olika matbloggar är förstås viktiga källor, 
men jag kan också rekommendera Luxe City 
Guides. De ger ut små guideböcker, eller mer 
som pamfletter, till städer över hela världen. 
Där finns bara pärlorna med.

Vilka är favoritkrogstäderna utanför Sverige?
– Om man håller sig till Europa så skulle jag 
välja Köpenhamn. Där finns prisvärda restau-
ranger och mysiga barer. Men mina allra bästa 
krogupplevelser har jag haft i Buenos Aires. 
Där åt vi middag från midnatt till klockan två 
och fortsatte till någon nattklubb. Där kan 
folk njuta, och det präglar hela krogkulturen.

Om man besöker Stockholm och har en  
ledig kväll, vart ska man gå då?
– Till att börja med ska man välja ett hotell 
med bra läge, så att det går lätt att komma  
till trevliga krogkvarter. Och jag vill lyfta fram 
Gamla stan just nu – vilket säkert är lite ovän-
tat, eftersom många ser det som ett stort 
gytter av turistfällor. Men nu kan man vandra 
längs gränderna, gärna på hösten när det är 
lite mörkt och mysigt, och besöka prisvärda 
ställen som Djuret, Pharmarium, Pubologi,  
Le Rouge, Gaston och 19 glas. 

När blev du senast riktigt glad på krogen?
– Det var en kväll på Svinet, som är uteserve-
ringen som hör till Djuret. Där betalar du aldrig 
en krona för mycket och personalen har hittat 
den perfekta balansen mellan att vara kompis 
och proffs. Det är fantastiskt god mat och 
läckra viner. De spelade skön jazzmusik och 
jag kände någons cigarr dofta lite diskret … 
Ah, det var en njutning för alla sinnen!

När du blev du senast besviken då?
– Oj, det måste jag fundera på… Nä, det 
minns jag inte. Jag blir ytterst sällan besviken, 
och det beror säkert delvis på att jag lever som 
jag lär och ser till att förbereda mig inför en 
krogkväll. 

Krogen – allt du vill veta men inte vågat fråga  
av Johan Åkesson och Martin Schori kommer 
ut 15 oktober.

» vaD som är heTasT nu? Tja, För eTT  
år seDan haDe jag sagT hamburgare, 
men DeT känns uTe reDan.«

Bärighet: 6 000 kg/kvm

Sidoentré

Miljöstation

Bärighet: 6 000 kg/kvm

Kontor och personalutrymmen: totalt 3 500 kvm

Matsal

Frysrum: 2 000 kvm med 1 600 pallplatser  

Entresolplan

Huvudentré

Takhöjd: 9 m

Takhöjd: 6 m

Takhöjd: 6 m

Takhöjd: 9 m

Spåranslutning

Personalparkering: 200 P-platser

Spåranslutning

Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel.

Lediga lager- och produktionslokaler i Växjö 

T E K N I S K   I N F O R M AT I O N
• Takhöjd 6 till 9 meter.

• 55 externa portar (alla med vädertätning och lastbrygga).

• Invändig miljöstation med lastkaj.

• Möjlighet till egen restaurang och matsal.

• Helsprinklade lagerytor. 

• Kraftförsörjning: 1 300 A.

• 2 spåranslutningar in i fastigheten.

• Bärighet i golv 6 000 kg/kvm.

• Frysrum 2 000 kvm med 1 600 pallplatser. 

• 25 000 kvm ranger- och parkeringsytor. 

Lådan 1 – Högsbyvägen 1
För dig som uppskattar hög kvalitet erbjuder vi lager- och produktionslokaler i 
Växjö från 2 000 kvm till 26 000 kvm. Lägg därtill bärighet om 6 000 kg/kvm, 
två spåranslutningar, 2 000 kvm fryslager samt 3 500 kvm kontor och perso-
nalutrymmen med matsal, gym mm. Ett flexibelt, prisvärt alternativ där kvalitet, 
tillgänglighet och stora, funktionella ytor möjliggör många olika lokallösningar.

För ytterligare information kontakta 
vår uthyrningschef Jesper Carlsöö på 
073 - 357 18 87 eller jesper.carlsoo@corem.se

www.corem.se



Fatens 
betydelse för 

vinet
Ekfaten har blivit källarmästarnas redskap för att skapa en 

personlighet åt vinet. Men det gäller att man har en fingertoppskänsla 
när man väljer rätt typ av ek. Det här med valet av ek är lika viktigt som 

jordmånens egenskaper eller väderleken för vinet.
text och foto: håkan nilsson

Det var romarna som tidigt insåg för-
delarna med att använda sig av ekfat i 
jämförelse med amforor av lera. Men 
det skulle dröja till mitten av 1800-talet 
innan man kan prata om en modern  
fatlagringsteknik.

Idag är det många vinhus världen 
över som lägger stort fokus på sina ek-
fat när man gör sina presentationer av 
vinhuset. 

Många stoltserar med att man har  
ett eget tunnbinderi. Valet av ek och 
rostningen av ekstavarna är så viktiga 
att man vill kontrollera allt på plats med 
egna tunnbindare som ofta arbetat från 
far till son över generationer. Vissa har 
försökt att lagra vin på andra typer av 
träslag, men eken är överlägsen vad det 
gäller att förhöja smaken med sina aro-
matiska egenskaper. Först och främst 
väljer man ut växtplatsen varifrån man 
plockar sin ek.

Länder som Spanien och Australien 
har under många år föredragit ek som 
bidrar med en viss sötma till vinet efter-
som träet innehåller vanillin. Då har man 
valt att köpa sin ek från usa och då 

främst från Kalifornien eller Tennesse. 
I Italien domineras sällan vinerna av 

en alltför påtaglig ekighet och då vänder 
man sig till skogarna i östeuropa, där 
främst Slovenien utmärkt sig. Men  
pratar man om några av världens störs-
ta viner är samtliga överrens om att den 
finaste eken finns i de franska skogarna. 

Men här skiftar karaktären om trädet 
vuxit i Nevers, Allier, Limousin eller 
Vosges. På många egendomar väljer 
man att blanda vinerna från fat från 
dessa olika skogar. 

Genom att rosta fatet på insidan får 
man fram aromer som choklad, läder, 
tobak, kola, rök och ceder till vinet men 

� ����� ������������� ����������������� �������� ���� ������� ������� ����

Telefon 08-402 09 00   sekreterare@svettmottagningen.se  www.svettmottagningen.se

Kostnadsfri 
svettbehandling
Svettmottagningen Hidroskliniken erbjuder patienter med extrem svettning, hyperhidros, 
hjälp. Vi utreder och behandlar handsvett, fotsvett, svettning i armhålor, ansikte, huvud, 
ljumskar och på många andra delar av kroppen.

Om svettningarna knappt kan tolereras och ofta begränsar dagliga aktiviteter kan du via 
EU-regler få kostnadsfri hyperhidrosbehandling vid våra kliniker i Köpenhamn och Oslo. 
Kliniken i Köpenhamn ligger vid Kastrup. Båda klinikerna har svensktalande läkare.  
Du kan även få viss reseersättning. 

Läs mer på www.svettmottagningen.se eller kontakta oss via e-post  
sekreterare@svettmottagningen.se eller telefon 08-40 20 900 om du vill veta mer.

49920_Svettmott_Pausombord_206x276.indd   1 2013-09-16   08.41



det är ytterst viktigt att ett lätt vin inte lagras på ett allt-
för hårt rostat ekfat, då smakar vinet bara ekplanka. Varje 
vinmakare har sitt recept i huvudet vad det gäller använ-
dande av ek och mängden nya fat kan variera beroende på 
druvkvalitén. Den vanligaste storleken kallas för barrique 
och innehåller 225 liter vilket ger 300 buteljer. Man pratar 
ofta om att vinet är lagrat på ny ek och efter det första 
årets användande tappar ekfatet 80 procent av sina  
aromatiska egenskaper. Det är sällan att man använder 
ett ekfat efter att det fyllt tre år och detta eftersom fatet 
inte bidrar med någonting längre. 

Att lagra vinet på fat ger också en komplexitet och en 
viss mognad till vinet eftersom vinet andas genom de 
mikroskopiska fibrerna. Behandlingen av virket är minst 
lika viktigt och vanligtvis får ekstavarna ligga utomhus 
och torka i tre år efter att de sågats ut eller som i Frankrike 
klyvs med yxa. Ett nytt fat kostar idag upp mot 7 000 kro-
nor styck vilket gjort att en del massproducerande produ-
center blickat åt andra lösningar som att använda ekspån 
eller ekchips. Detta gör processen snabbare men knappast 
bättre och i distrikt som Rioja i Spanien där ekfat används 
flitigt har man förbjudit användandet av ekspån sedan 
2007. Många provare associerar ekigheten med en viss 
druvsort och då tänker jag själv främst på chardonnay. 
Men har man en provning och serverar en ståltanksjäst 
chardonnay mot en ekfatslagrad variant från någon annan 
druvsort är det många som gåt bet vid blindprovningen. 
För tjugo år sedan när vi invaderades av »nya världen«  
viner så var så gott som samtliga viner överekade och till 
de flestas glädje har denna vintyp upphört. Nu vill man ha 
rätt balans i vinet. 

Olika välkända fatstorlekar
•  Barrique rymmer 225 liter och kommer ursprungligen från Bordeaux.  

Ett användbart fat över hela världen.

•  Pièce är någon rundare i formen än den äggformade barriquen  
och detta Bourgognefat rymmer 228 liter.

•  Fuder ligger på 1000 liter och används flitigt i Tyskland, där dessa  
fat kan bli 30-40 år gamla.

•  Pipe hittar man i Portugal och detta fat rymmer 550 liter. 

www.vinkonsult.com
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B o k a  b o r d  n u  p å  0 4 2 - 3 7  1 8  0 0

södra storgatan 1   helsingborg
boka@helsingbar.se
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p å  s c h y s s t a ,  l o k a l a  r å v a r o r !
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TAPAS I WINE I SAKE 
gastroglobala smårätter!

grymmaste vinerna!
dominerande sake-utbud!

GUSTAF af HELSING
t h e  g l o b e t r o t t e r

stortorget 20   helsingborg
boka bord nu på 042–3718 00 / boka@helsingbar.se

VILKEN 
SOPPA!
I Ängelholm har nätverkstänkandet 
slagit rot. Insikten har vuxit fram att  
det är tillsammans man bäst utvecklas. 
En ny företagare införlivas snabbt i  
något av de nätverk som byggts upp 
för informations-, inspirations- och  
erfarenhetsutbyte.

Ängelholms Näringsliv arrangerar flera olika 
slags företagsaktiviteter där du har möjlighet att 
lyssna på spännande föreläsare och träffa andra 
företagare. Våra populära soppluncher är bara 
ett exempel på utmärkta tillfällen att informellt 
knyta nya kontakter! Ju fler träffar du deltar i, 
desto större kontaktnät får du.

Som medlem får du bl a inbjudan till våra 
soppluncher med föredrag, företagsbesök, olika 
evenemang och fester, värdefulla medlems-
förmåner, kurser, information om kommunens 
och andras offentliga upphandlingar med mera.

NYTT KONTOR OCH NY WEBB, VÄLKOMNA!
Järnvägsgatan 5 · www.engelholm.com

EN DEL AV FAMILJEN HELSINGBORG

NÄRINGSLIVSDAGARNA 8-9 OKT
AFTER DARK 12 OKT
FC HELSINGBORG - LINKÖPING 13 OKT
FC HELSINGBORG - PIXBO 17 OKT
OV HELSINGBORG - VÄSTERÅS 19 OKT
SVERIGE-SLOVENIEN HANDBOLL 23 OKT
LADIES NIGHT 25 OKT
LARS WINNERBÄCK 26 OKT
OV HELSINGBORG- CAPERIOTUMBA 5 NOV
FC HELSINGBORG - TÄBY 10 NOV
STIFTELSEN 15 NOV
OV HELSINGBORG- VARBERG 17 NOV
FUNKY KIDZ med DANNY SAUCEDO 22 NOV
FC HELSINGBORG - MULLSJÖ 24 NOV
FC HELSINGBORG - AIK 29 NOV
CHRISTER SJÖGREN JULKONSERT 30 NOV
MELISSA HORN 1 DEC
MALENA ERNMAN 7 DEC
OV HELSINGBORG- IFK YSTAD 8 DEC
JULGALAN 13-14 DEC
FC HELSINGBORG - VÄXJÖ 26 DEC

www.hbgarena.se
facebook.com/helsingborgarena
@hbgarena #hbgarena  
youtube.com/hbgarena

HÅLL KOLL!

ARENA
   kalender

Helsingborg



julshower

thomas rödin
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Nanne Grönvall rockar loss  
på Ronneby Brunnshotell
bPå Ronneby Brunnshotell kommer du I år kunna avnjuta s 
howen A Nanne Rockin Christmas 2013 – en avundsjukt  kul 
julshow med Nanne Grönvall & the Moneypennies. En fartfylld 
sprakande julshow med  mycket energi & glädje. Detta är något 
som genom åren blivit ett signum för den mångsidiga Nanne 
Grönvall. Under kvällen kommer det att bjudas på ett helt pärl-
band med hits från Nannes långa musikkarriär samt covers  
på sköna jul- och rocklåtar. Du kommer också att få se Nanne i  
rollen som annorlunda »tomtemor«.  Upplev en händelserik,  
energiladdad och minnesvärd julshow på Brunnen anno 2013.

Spaghetti, opera och  
christmas carols i skön kombination
gSpaghettioperan Reginas numera klassiska Opera-Julshow får själv-
klart även en fortsättning inför julen 2013. I ett aldrig sinande stjärnfall 
strösslas publiken med operavärldens pärlor med något litet inslag av 
musikal. Vägen mot »Den förtrollade natten« innehåller även en längre 
stund med både klassiska och med moderna christmas carols. Allt med-
an publiken inmundigar de hemgjorda kalvfrikadellerna med god pasta i 
bästa Lady och Lufsen stil.  Här finns alla förutsättning för en candle-
light-evening med nära och kära eller goda vänner och kollegor. Spelas på 
Spaghettioperan Regina i Stockholm 28 novemer till 21 december.

KONTOR
HELSINGBORG
200-4 000 m2

SKRÄDDARSYDDA LOKALER  
EFTER DINA ÖNSKEMÅL.

Henry Dunkers gamla gummifabrik i 
Helsingborg på Rönnowsgatan 10 är 
inget undantag. På några minuters 
gångavstånd från Knutpunkten och 

 
10 år tillbaka ett av Helsingborgs bästa 
kontorslägen. 

-
borg, Kontorshotellet SHIP samt ett 

IT-sektorn. Fastighetens historia är unik 
och bidrar till dess starka varumärke.  

det område där allt kommer att hända 
i framtiden, utvecklingsområdet H+. 
Det här är ett område där utveckling, 
förändring och expansion sker.  
 
Är det den kontorsmiljön du söker för 
ditt företag?

Fotograf Bertil Hagberg, Sesamphoto

RING MALIN 
040-631 13 11

newsec.seTHE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE



Julgalan firar 15 år på vägarna
bEfter förra årets succé med över 78 000 besökare på  
Julgalan runt om i landet kommer Julgalan nu tillbaka  
för femtonde året i rad. Årets artister är Titiyo, Agnes,  
Timbuktu, Jill Johnson, Lasse Berghagen, Darin, Brolle,  
Andreas Johnson och Pauline. Värd Gina Dirawi. I alla  
priser ingår glöggmingel, julbord, den storslagna gala- 
showen och den fantastiska efterfesten. Vi lovar er en  
riktig helkväll med fullt program från ankomst till hem- 
gång, vare sig du vill avsluta kvällen tidigt eller sent.
Speldatum: Falun 15–16/11  Halmstad 21/11  Göteborg 28–29/11   
Malmö 29–30/11  Stockholm 4–5/12
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Kalle Moraeus, Sanna Nielsen och  
Orsa spelmän på rikstäckande julturné
bKalle, Sanna och Orsa spelmän bjuder in till en kväll med värme, humor 
och julstämning. Klassiska julsånger framförda av några av Sveriges främsta 
artister och musiker. Sanna Nielsen slog igenom redan som 11-åring och  
är i dag en av våra mest folkkära och respekterade artister. Efter att Benny 
Andersson hört av sig och efterfrågat Kalles tjänster satte han tillsammans 
med sina bröder Olle och Perra Moraeus, Nils Göthe och Leif Göras ihop det 
som kom att bli Orsa Spelmän. Idag även innehållande Pether Olsson. Kalle 
har förutom sin skivkarriär lett och medverkat i flera tv-program: Egna  
serien Moraeus Med Mera, Körslaget och som julvärd i Svt och nu senast 
som programledare för Grammisgalan. 
Turnédatum i urval: 24/11 Umeå  30/11 Västerås  1/12 Visby  6/12 Norrköping   
8/12 Stockholm  14/12 Växjö  15/12 Halmstad

Robert Wells intar Sundspärlans scen
aRäkna med högt tempo, glitter och massor av sväng på årets julshow på Sundspärlan. I år står Robert Wells, 
Rhapsody Lounge Orchestra och The Vocalettes för underhållningen. Robert Wells utlovar en helaftonsshow med 
drag. Klassiska jullåtar och boogie woogie förstås, i sann Charlie Norman-anda, men också rock’n’roll och mer  
jazziga toner. I en härlig kombination av stans största hemlagade julbord, glatt sällskap, utmärkt service och en 
show av toppklass, kan vi garantera en helkväll för alla sinnen! Sundspärlans julshow är ett fenomen, och kvällen  
en given julfest för de flesta. Så håll i tomteluvan så den inte flyger all världens väg!

Orup möter julen på Grand i sin första soloshow
aPopveteranen Orup sätter upp en julshow på Grand Hotel i Stockholm i vinter. I Orup – 
Klappar och klassiker bjuder han in sina favoritmusiker för att sprida julstämning och 
dela med sig av alla sina välkända hits. Eller vad sägs om klassiker som: Stockholm, Jag 
blir hellre jagad av vargar, Regn hos mig, Mercedes Benz, Magaluf och många många fler. 
Showen ackompanjeras av ett fantastiskt julbord fyllt av hemlagad julmat och smakliga 
delikatesser, skapat av Grand Hôtels kunniga och välrenommerade kockar. Helheten  
blir en oförglömlig kväll i Vinterträdgården. Perfekt för vänner, kollegor och kunder. 
Julshowen kan ses från den 27 november till den 21 december.

LINDA PRITCHARD    ERIK SEGERSTEDT    MOLLY SANDÉN 
LAGAYLIA FRAIZER    ROGER PONTARE

Varmt välkomna till Julgalan!
I alla priser ingår glöggmingel, julbord, den storslagna galashowen 
och den fantastiska efterfesten. Kvällens höjdpunkt, den stora  
showen, bjuder på artister i toppklass i en färgsprakande  
show. Efter showen fortsätter partyt in på småtimmarna.

15årsjubileum

795:-
per person

glögg, julbord, show 

& nattklubbalt. 995:-  

inkl dryckespaket
(ink. moms)Boka på

060-67 10 00

Logi, frukost, glögg, julbord, show & nattklubb.
Pris: 1.495:-/p del i dubbelrum alt. 1695:-/p i dubbelrum  
inkl dryckespaket.   *3-rättersmiddag & show

Läs mer på: www.sodraberget.se, www.julgalan.se eller ring 060-67 10 00

22*, 23* & 30 november 
6, 7, 12, 13, 14 & 21 december
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text: jacqueline rosberg

O’Reilly’s irländska pub på Larmgatan i Kalmar är en av stadens verkliga pärlor, såväl när det kommer till den kulinariska upplevel-
sen som till den unika ambiancen. Bakom namnet döljer sig den Irlandsfödde Kalmarprofilen Eamonn O’Reilly som med sin krog 
öppnat ett fönster till sitt hemlands mat, dess kultur och – givetvis – till dess musik. »Pubmat« må vara det första vi svenskar 
kopplar till det irländska köket. Men den importerade köksmästaren från Dublin kockar med bred variation och lär vara saknad i 
sin hemstads krogvärld. Som »side order« får man färska live-framträdanden varje helg och en chans att bekanta sig med både 
kända och okända ansikten från den gröna öns musikscen. Är du i Kalmar så sväng förbi på en kall öl, eller varför inte husera ditt 
nästa företagsevent här? Oavsett vilket står umgänge, musik och prisbelönt föda i centrum!

Gotländskt snus ut i världen
hGotlandssnus är den svenska snustillverkaren som satte sitt 
namn på kartan i samband med lanseringen av Anis lös och  
Julesnus 2003. Idag har företaget 20 anställda och tillväxten är 
ständig. Pausombord hör sig för med Henrik Jakobsson, VD och 
grundare, som berättar hur det hela startade.

»Det började med en varselvåg hos min dåvarande arbetsgi-
vare Flextronics år 2000. Men jag såg inte arbetslöshet som en 
tänkbar framtid utan spånade i stället på olika företagsidéer. 
Jag förutspådde en stor marknad för snus inte bara i Sverige 
utan i hela världen«, berättar Henrik. 

Med lite kapital och företagskunskaper utifrån blev idén 
snabbt till verklighet. Efter bara ett par år hade företaget växt 
ur sin första produktionslokal, och tog i stället plats i det väl-
kända gamla sockerbruket i Roma. När Jakobsson’s snus lanse-
rades 2008 började utländska aktörer på riktigt få upp ögonen 
för snuset. Detta innebar en tredje fabrik på Gotland, och distri-
butör av det internationella varumärket blev ingen mindre än 
Swedish Match. Idag är Gotlandssnus en etablerad aktör i Sveri-
ge och i flera andra länder. Man säljer sina produkter i Skandina-
vien, usa, Sydafrika, Israel, Ryssland och senaste tiden även i 
Sydkorea. Sortimentet är brett och innehåller flera tobaks- och 
nikotinfria produkter. 

Självklart är Henrik en hängiven snusare som snusar runt 
bland företagets alla produkter. Favorit?

»Just nu är Sommarsnuset ute på marknaden. Vår nylansera-
de Melon Mini, som i normal vari-
ant sålt bra, kommer också vara en 
produkt jag kör på i dessa tider.«

Man planerar att bygga en ny 
fabrik i Visby, men eu:s nya förslag 
på tobaksdirektiv hindrar dem.  
»Vi kan inte riskera företagets 
ekonomi med en sådan satsning 
när EU kan förbjuda smaker i 
svenskt snus. Jag har dock stora 
förhoppningar att våra politiker 
jobbar för att behålla vår rätt att 
bestämma över vårt snus«,  
avslutar Henrik Jakobsson. 

Pärla i Kalmar

KONTAKT
Evenemangsansvarig
Bertil Alm, bertil.alm@helsingborg.se
Tel. 0732-31 14 09

 ★ Fem fullstora hallar under ett och samma tak
 ★ Kapacitet mellan 20 - 5 500 personer
 ★ Tak anpassat för produktioner upp till 70 ton
 ★ 15 meter fri takhöjd invändigt
 ★ Pressutrymme och faciliteter för TV och media
 ★ 120 kvm LED-skärm och perimeterboards
 ★ 14 olika belysningsfunktioner upp till 1 400 lux
 ★ Två olika scenlägen
 ★ Två stora inlastningsportar (5x4,9 m) 
 ★ Fyra mobila LED-skärmar på 18 m2/st
 ★ Egen scen på 220 m2

 ★ Elcentraler för scen, mixerplats, OB-buss - 1 750 A
 ★ Reservkraft hela arenan - 2 500 A
 ★ 4 fasta kiosker
 ★ Plats för 1 500 matgäster i samma lokal
 ★ Fullt utrustade konferensrum 
 ★ Utställningsytor i foajén på två plan, totalt 2 200 m2

 ★ Topprestaurang med 350 platser

HELSINGBORG ARENA
Det centrala läget i Helsingborg, Sundets pärla, innebär att vi alltid är på 
hemmaplan, med gångavstånd till kommunikationer, hotell och restauranger. 
Arenan anpassas inför varje evenemang vilket skapar en upplevelse efter 
dina önskemål. Restaurang Dahlberg som drivs av toppkrögaren Per 
Dahlberg huserar på andra våningen, som även serverar dagens lunch. 

Projektledare Möten och Evenemang
Jonas Lundström, jonas.lundstrom@hbgarena.se
Tel. 0706-05 05 06

www.hbgarena.se   facebook.com/helsingborgarena  @hbgarena  #hbgarena 

FÖR DIG SOM ÄR EVENEMANGSBOKARE

EN PLATS FÖR magiska UPPLEVELSER

h ö g a n ä s  -  v ä l  v ä r t  a t t  i n v e s t e r a  i  •  w w w . h o g a n a s . s e

Du behöver inte leta...
...i Höganäs finns allt du behöver nära dig, 

trevliga små affärer och Höganäs magnifika saluhall i city, 
mysiga gårdsbutiker med äkta matglädje på landsbygden  
och Höganäs Design Outlet för dig som är sugen på en

riktigt givande shoppingupplevelse. 

Handla hos oss för en mer 
attraktiv stad, ett levande centrum  

och en intressant mötesplats.

gI höst är det Isabel Marant som står för det senaste i 
raden av designersamarbeten med H&M. Detta blir även 
första gången i hennes liv som hon skapar en kollektion 
för män, men med hennes osvikliga känsla för stil lär det 
knappast bli en flopp. »Vi är över tygade om att H&M:s 
kunder kommer att gilla den här kollektionen«, säger 
Margareta van den Bosch, kreativ rådgivare för mode-
jätten. Isabel är född och uppvuxen i Paris och började 
göra egna kläder redan under gymnasietiden. Hon tog 
examen från den berömda modedesignskolan Studio 
Berçot och arbetade sig sedan upp i modevärlden – först 
med ett smyckesmärke, sedan med stickade plagg och 
slutligen med en hel damkollektion i eget namn som lan-
serades 1994. I dag driver hon ett internationellt fram-
gångsrikt modehus med butiker över hela världen. Hennes 
parisiskt chica bohemstil med influenser från det skräd-
dade herrmodet blir bara populärare säsong efter säsong.

Isabel Marant är det senaste  
designersamarbetet med H&M
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m | marstrand
varmrätt 195490 kr,  

dessert 95140 kr.  

Meny 345650 kr.

Krögare Christer Johansson

Köksmästare Christian Bercu

Sommelier Anders pålsson

 4500 m norr om färjeläget.

Festligt, fullspikat och väääldigt 

Marstrand

Konkurrensen på Marstrand har 

hårdnat betydligt. Men Tenans fan-

tastiska veranda, inhyst i legenda-

riska Grand Hotel med utsikt över 

Paradisparken och kajen, är fort-

farande ett måste för varje Mar-

strandsbo och för den delen alla 

”kännare” på besök. Hit ska man 

bara, minst en gång om året. För 

stämningen är alltid på topp. Under 

verandans vita tak njuter man 

gärna gång på gång av de hus-

typiska gratinerade havskräftorna 

med rejäl vitlöksaccent. Och visst är 

det en fröjd att se hur köket hante-

rar en underskattad fisk som kum-

mel som kompas av en fin liten ägg-

rulle toppad med pepparrot, brynt 

smör och strimlade sockerärtor. 

Färskpotatis förstås. Avsluta med en 

syrlig lätt mangomousse med frisk 

ananassalsa som fått rejäl sjuss av 

mynta. Smarrigt. Servisen är som 

vanligt på hugget och missar inte 

minsta nick. Vinkällaren är välfylld. 

PS. Africanan är kvar på menyn. 

Vad trodde ni?

mellbystrand | halland

224  | strandhotellet  

mellbystrand JKLMN

EF 45a_ b_ c_ d_ e_ f_ g_ 

h_ i_ j_ m_

Kustvägen 39, 312 60 Mellbystrand

Tel 0430250 19

www.strandhotellet.com

info@strandhotellet.com

Öppet Året runt, sommar dagligen. 

Övrig tid tisfre 11.3014, frelör fr 17.

hit. Johans Krog kommer att hålla 

öppet året runt till många nyvunna 

stammisars glädje, dock inte varje 

dag. Författaren Per Hagman sköter 

baren och adderar lite fransk esprit, 

för säkert har han ett finger med i 

låtvalet. Det är alla de stora franso-

serna som förför oss hela kvällen.

222 | lasse-majas Krog o

EF 85a_ b_ c_ g_ m_

Hamngatan 31,  

440 30 Marstrand

Tel 0303611 22

www.lassemajaskrog.se

lassemajaskrog@hotmail.com

Öppet Maj lörsön 1201, 

junaug dagligen 1201.

Priser Förrätt 129198 kr, 

varmrätt 198275 kr, dessert 89 kr.

 4Vid hamnen i Marstrand.

Dagens firre, ett säkert kort

Inte så konstigt att Marstrands-

habituéerna söker sig hit. Det är 

inte bara schyssta pizzor som drar. 

Dagens fisk – enkelt och så bra. En 

stekt kolja med kokt blomkål och 

broccoli, just al dente, och en fin 

kantarellsås till. Likaså en finfin 

stekt hel rödspätta. Att avnjutas på 

innergården, en oas i ett sommar-

myllrigt Marstrand. För lite enklare 

spis gäller kajhänget. Om kvällarna 

höjs ribban.

223  | restaurang  

grand tenan oJKLMN

AD&%
 130a_ c_ h_ j_  _m 

mat 26  service 17

Grand Hotel Marstrand, Rådhusgatan 2, 

442 67 Marstrand

Tel 0303603 22 

www.grandmarstrand.se

info@grandmarstrand.se

Öppet Året runt. Se webbsidan.

Priser Förrätt 135245 kr, 
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mora | m

mollösund | bohuslän

226  | mollösunds  

hotell & Wärdshus o

EF 45a_ c_ f_ g_ h_ i_ m_

Kyrkvägen 9,  

474 70 Mollösund

Tel 0304211 08 

www.mwhus.se

info@mwhus.se

Öppet 22/619/8 dagligen 1323. 

1/322/12 fre 1823, lör 1323, 

sön 1317. Året runt efter beställning.

Priser Förrätt 95180 kr, 

varmrätt 245315 kr,  

dessert 4595 kr.  

Meny 345495 kr.

 4På Orust, väster om Stenungsund.

Havets läckerheter med havsutsikt

Se till att vara hungrig när du kom-

mer hit, för kökschefen har tvivels-

utan en fäbless för smör som bas i 

det mesta. Allt är dock vällagat och 

välsmakande. En prima wallenber-

gare från havet serveras med smör-

matat potatisstomp, och i fisksop-

pan har det inte snålats på grädden. 

Danskt rågbröd toppas med några 

rejäla nävar västerhavsräkor och en 

gullig jordgubbe (!) som garnityr 

jämte dill och citron.

mora | dalarna

227 | strand KöK & bar oJKLMN

EF 150a_ b_ c_ f_ g_ m_

Strandgatan 19,  

792 30 Mora

Tel 0250177 07 

www.strandimora.se

info@strandimora.se

Öppet Måntor 1122, frelör 1101, 

sön 1120.

Priser Förrätt 49135 kr, 

varmrätt 120380 kr,  

dessert 65105 kr.

 4Där ångbåten lägger till, ungefär mitt 

på strandpromenaden.

Priser Förrätt 105165 kr, 

varmrätt 225295 kr,  

dessert 105175 kr.

 4I Mellbystrand, mellan Halmstad och 

Båstad.

Nära havet i Mellbystrand

Det stiliga strandhotellet byggdes 

på 1920-talet. Det ljusgula trähuset 

är välbevarat och har genomgått en 

varsam renovering på senare tid. 

Härifrån är det nära till stranden 

och en ljus sommarkväll njuter man 

av att sitta på den långa träverandan 

och beundra snickarglädjen efter att 

ha ätit en god middag. I trädgården 

arrangeras det musikprogram 

under sommaren och då är det ofta 

fullsatt.

mjällom | ångermanland

225 | fisKarfänget 

EF 150a_ b_ f_ g_ m_

Hamnslåtten 131,  

Norrfällsviken,  

870 31 Mjällom

Tel 0613211 42

www.fiskarfanget.com

info@fiskarfanget.com

Öppet Majmitten sep dagligen fr 12.

Priser Förrätt 75100 kr, 

varmrätt 95220 kr,  

dessert 5065 kr.

 4E4 öster om Kramfors, ca 30 km fr 

Ullånger.

God vällagad mat från havet utan 

krusiduller

Miljön direkt vid vattnet och den 

ganska begränsade menyn gör det 

lätt att välja. Att njuta en kall öl 

med nyrökta räkor eller vällagad 

fisk är ingen lyx. Det är en självklar-

het här. Skiner solen så ta en plats 

på bryggan och njut av miljön, års-

tiden och livet. Vibrerar vattnet av 

regn så ta skydd i den lantliga och 

trevliga matsalen. Kom en söndag 

och du får smaka hela menyn från 

buffén.

324

V | Vemdalen
www.hildingskrog.se

info@hildingskrog.se

Öppet Decapr dagligen 11.3000, 

torlör 11.3002. Majjun, 

sepnov torsön 11.3020.

Priser Förrätt 82137 kr, 

varmrätt 85265 kr,  

dessert 7298 kr.  

Meny 280480 kr.

 4Nära Högfjällshotellet i Vemdalen.

Pjäxhak med lokal smak

Här kan trötta skidåkare få en 

rejäl portion pasta eller välja sin 

favoritöl ur det breda sortimentet. 

Kliv in med pjäxorna på och sitt 

ner vid brasan en stund och 

slappna av, eller om du har turen 

att komma en solig dag så ta plats 

på uteserveringen. Kvällstid är det 

bra att göra sin bokning i tid, för 

här blir det ofta fullt. Kvällsmenyn 

bjuder på lokala nummer av kött, 

fisk och ost.

450 | restaurang VålKojan 

AD&/
 70a_ b_ c_ d_ e_ f_ g_ 

h_ k_  _ m_

mat 28  service 15

Vålkojan 615, 840 91 Vemhån

Tel 0684320 41 

www.valkojan.se

krogen@valkojan.se

Öppet Vinter och sommar dagligen 

11.3016, 1821. Maj, okt, nov endast 

efter beställning. Julbord.

Priser Förrätt 120170 kr, 

varmrätt 175320 kr, dessert 45130 kr. 

Meny 250650 kr.

Krögare Karin & Michael Kühne

Köksmästare Michael Kühne

Sommelier Michael Kühne

 4Väg 84, 50 km norr om Sveg, avtag mot 

Vemhån, 8 km söder om Vemdalen.

Härjedalsvilt och gamla klassiker 

i rustik miljö

En kvällsmeny på Vålkojan är både 

attraktiv och generös. Som tur är 

finns nu fem stugor att övernatta i. 

faktiskt – springer i sina gene-

rösa inhägnader. Får och kor 

vegeterar i annan hage. Kring-

byggda gården stoltserar med 

fina örter och i vägrenen växer 

ogräs. Allt kan användas förstår 

vi snart. I drygt 40 år har Rolf 

Axel Nordström stadigt förverkli-

gat sin vision. Ett helhetstän-

kande kring djurhållning och 

odling som återspeglas i jordnära 

råvaruyttringar, ekologiska för-

stås, i såväl gårdens butikssorti-

ment som restaurangens avance-

rade lunch- och middagsmeny. 

Att kvällens första ammis inne-

håller ogräset svinamålla kokt i 

Ängavallens egna smör är därför 

precis så oväntat som man för-

väntar sig. Pilgrimsmusslan 

kryddas med egen ramslöksolja. 

Varje rätt har sin berättelse och 

vi lyssnar gärna på vår trevliga 

servitör som uppmärksamt och 

avslappnat står till vår tjänst. Det 

är lugnt, stilla och ganska tyst, 

men det besvärar inte. Anrätt-

ningarna är ambitiösa och 

vackra. Som fågelboet av friterad 

purjolök innehållande kalvtartar 

och blomma från vinruta. Eller 

perfekt tillagad variation på gris 

med kotlett, terrine och grissvål. 

Saftig, mjuk samt knaprig i 

nämnd ordning. Citronskum och 

krassecrème blir tillsammans 

med sotad lök en prima kombo. 

Frisk fläderglass, mjuk vanilj-

kräm och smulor av fläderflarn 

blandas till en intressant fören-

ing av smakstrukturer. Vinerna 

är väl valda, utsökta och förstär-

ker aftonens summering som är 

Mycket Väl Godkänt.

Vemdalen | härjedalen

449 | hildings Krog o

EF 90a_ b_ c_ d_ f_ j_ m_

Österlånggatan 40, 840 92 Vemdalen

Tel 0684313 30

325

sVerig
es bä

sta resta
u

ra
n

g
er 2013

Visby | V

Tel 068241 30 34

www.storhogna.com

restaurang@storhogna.com

Öppet Dagligen augjuni.

Priser Förrätt 115 kr, varmrätt 95275 kr, 

dessert 115 kr. Meny 4651099 kr.

Krögare Anna Hansson

Köksmästare peter Dahlbäck

Sommelier Erika Kluge

 43 km fr väg 315, 10 km fr Klövsjö.

Kalfjällets kök grönskar återigen

Storhognas vinterträdgård är alltid 

lika mysig och vacker, de grön-

skande växterna och det porlande 

vattnet mitt i fjällandskapet ger en 

varm och mysig atmosfär. Det är 

glädjande att se att man återigen 

har tagit ett krafttag kring menyer 

och maten smälter på nytt i mun-

nen. Man har hittat tillbaka till 

ursprunget och satsat på enklare 

matlagning med bättre råvaror med 

mer smaker. Till varmrätt serveras 

idag en lättrökt hjortfilé som är fan-

tastiskt mör. Med färre smaker och 

bättre tillagning är det ett tydligt 

exempel. Den toppas av desserten 

som för dagen är en lantpudding, 

som är enkel och len precis så som 

man vill ha den.

VicKleby se färjestaden

Visby | gotland

452 | 50 KVadrat Visby oJKLMN

AB/)
 40a_ c_ g_ j_ k_  _ m_ 

mästarKlass

mat 33  service 19

S:t Hansplan, 621 56 Visby 

Tel 049827 83 80

www.50kvadrat.com

info@50kvadrat.com

Öppet Aprmitten av sep tislör fr 18. 

Stängt mitten sepokt och midsommar. 

Övrig tid efter beställning.

Priser Förrätt 165230 kr, 

varmrätt 250595 kr,  

Ytterligare en stuga innehåller 

bastu – och alla ligger de på slutt-

ningen ner mot vackra Vemhån. 

Javisst händer det saker kring den 

tidigare våffelstugan nära Björnrike. 

Inredningen är rustik med träpane-

ler och trasmattor i hemvävd stil. I 

det äldsta stugrummet knastrar bra-

san – hade det spelats lite musik i 

bakgrunden hade det var ännu 

gemytligare. En säker förrättsfavorit 

är Michael Kühnes variant på toast 

Skagen – en same-Skagen där 

räkorna bytts ut mot rökt ren från 

Bruksvallarna. Den ligger på ett fri-

terat tunnbröd som mest smakar 

chipsgodis. Bästa förrätten är den 

krämiga jordärtsskocksoppan med 

söt pumpacrème, hemstoppad gril-

lad lammkorv – och en överflödig 

tunnbrödrulle med färskost. Det 

finns dryckesförslag på glas till 

varje rätt – men i övrigt är det tunn-

sått med glasviner. En del väljer 

tournedos Rossini medan andra går 

på pepparstekt reninnanlår med en 

rejäl ”kolbulle” gjord med rökt fläsk 

och serverad med lingonsky och 

gräddkokt kål. Väljgjort och snyggt 

– och mycket mat i båda fallen. 

Något lättare är en röding i all sin 

prydno på Grenoble-vis med kapris 

och inlagda rödbetor. Krögarens 

egen dessertfavorit är populär 

bland alla: en klassisk crème brûlée 

vid sidan av en havtornsorbet med 

knäckflarn. Stämningen är gemytlig 

och familjens Kühnes lättsamhet 

får gästerna på gott humör. Lunch 

och kaffe med hembakat serveras 

dagtid.

Vemdalen | jämtland

451  | storhogna hög- 

fjällshotell & spa oJKLMN

AD&/
 210a_ b_ c_ d_ f_ g_ 

h_ i_ j_ m_

mat 25  service 15

Värdshusvägen 4, 840 92 Vemdalen

White Guide är Sveriges enda heltäckande restaurangguide. Årets utgåva listar 507 krogar över 
hela Sverige – värdshusen, skärgårdskrogarna, borden med bästa mingel och span och naturligtvis 
alla  toppetablissemangen. Därtill 40 barer, där du släcker törsten med stil och finess.

Som läsare av Paus Ombord får du köpa White Guide 2013 för endast 185 kr (jämfört med rekommen
derat utpris i bokhandeln 225 kr) direkt hem i brevlådan – ingen extra kostnad för porto och han
tering.

Skicka din beställning med adress till:
order@whiteguide.se

och skriv ”Sverigeflyg 185” 
så har du boken i brevlådan inom kort.

Viktigt meddelande till Sverigeflygs resenärer! 
White Guide för 185 kr

Bo månader, veckor 
eller bara en natt!

På Sky Hotel Apartments får du känslan av att bo hemma samtidigt som 
du åtnjuter hotellets service. Du kan bo månader, veckor eller bara en natt. Hotel 
Apartments är perfekt för dig som jobbar borta men passar även dig som reser 
privat. Kanske har du familjen med dig och prioriterar bekvämlighet och större 
ytor. Alla rum har eget kök, fritt bredband, är rymliga och modernt inredda. På 
Sky Hotel Apartments har du även tillgång till tvättstuga, gym och garage.

www.skyhotelapartments.se 
Tel 08-51 80 00 00
STOCKHOLM – LINKÖPING
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38 mm armbandsur i svart stål, 
»Sort of Black« triwa x storm, 
2.795 kr hos Stjärnurmakarna.

Baltic Blue Tote från prada, 
15.995 kr hos Cenino Donna 
Helsingborg.

Halsband i ledad Bazel-sten 
från marni, 3.395 kr hos  

Cenino Donna Helsingborg.

Stickad sjal från missoni, ca 3.000 kr 
hos www.mytheresa.com

????

Skoblock från italienska scarosso, 230 kr.

Låt speciaListerna ta hand om 
dina åderbråck!

stockhoLm 08 - 587 101 33      |     maLmö 040 - 20 80 92       |      GöteborG 031 - 81 09 08

du är inte ensam. Var tredje människa har åderbråck. i alla åldrar, både män och kvinnor. men 
numera finns det enkel hjälp med moderna, skonsamma metoder. 
Venous centre är sveriges ledande specialistklinik för åderbråck. Vi finns i stockholm, Göteborg 
och malmö. ring och boka tid för ultraljudsundersökning och bedömning. du blir omhändertagen 
av områdets mest erfarna läkare och sköterskor. nu kan vi även erbjuda behandling av ådernät 
med Yag-laser. Vi accepterar privata sjukvårdsförsäkringar.

Läs mer om oss på www.scandinavianvc.se



Sony kdl 46w905 
Sonys flaggskeppstv gör ett tungt intryck. Designen bygger på hårda linjer och grönt skimmer – 
ett subtilt färgstänk som ändå får tv:n att sticka ut från mängden. Med hjälp av lokal dimning kan 
den kantbelysta lcd-skärmen visa fantastisk skärpa och djup svärta. Samtidigt bidrar Triluminos-
tekniken till en naturlig och livfull färgåtergivning. Även 3d-bilden är riktigt bra. Två fjärrkontroller 
medföljer, varav en med nfc-stöd. Smart-tv-systemet ser inte ut som konkurrenternas, utan här 
möts du av en massa appar. Det är inte lika imponerande men desto mer funktionellt.

Panasonic tx-l55wt60y 

Den stiliga foten, med sin transparens och sina böjda former, gör sig väldig bra på tv-bänken  
och den tunna ramen gör sitt för att öka känslan av exklusivitet. Bildkvaliteten är imponerande. 
Betraktningsvinklarna är breda och bilden ljusstark med klara färger och minimalt med flimmer. 
Även 3d-bilden är bra. Två fjärrkontroller medföljer: en vanlig och en med beröringskänslig yta 
och mikrofon. Smart Viera-systemet känns mångsidigt och ovanligt användningsbart. Från  
den personliga hemskärmen kan du hoppa direkt till exempelvis Netflix eller Facebook. 

lg 47la740v 

Men en extremt tunn ram, en omsorgsfullt utformad fot och slimmad design i vitt och silver 
känns tv:n både tuff och exklusiv. Färgerna känns väldigt levande och ljusstyrkan är häpnads-
väckande. LG behärskar den passiva 3d-tekniken, och oavsett om vi konverterar 2d-material eller 
tittar på riktiga 3d-filmer är betyget positivt. Med pekdonet Magic Remote kan vi navigera det 
trevliga Smart tv-systemet på ett logiskt sätt. Plus för Miracast-tekniken som låter dig strömma 
videomaterial från en kompatibel smarttelefon eller surfplatta.

Philips 55pfl6008s 

Det är få saker som avslöjar att 55pfl6008s inte tillhör Philips två absolut bästa modeller.  
Det ingår bara en fjärrkontroll, men den har ett tangentbord på baksidan. Menysystemet är inte 
det mest logiska vi har testat. Och Smart tv-systemet kunde ha bjudit på fler appar. Men på de 
viktigaste punkterna imponerar tv:n. Designen med sin tunna ram av borstad metall och den 
vridbara foten ger ett stilrent och minimalistiskt intryck. Bilden är väl godkänd, men inte i klass 
med övriga konkurrenter. Plus för Ambilight XL, ett ljussken om båda sidor av teven som  
förstärker upplevelsen. Prisvärd.

Bäst i tes
t

Lyx rakt 

igenom

Bästa köp

Mycket bild 

för pengarna

»Bilden på Sony kdl 46w905 är ofattbart snygg och designen likaså. Är man ett Sony-fan och har gott om pengar är det 
inget snack om saken«, säger Alexander Olofsson. 

» Panasonic tx-l55wt60y är en extremt lyxig tv. Bilden är fantastisk, designen är snygg och Smart-tv-systemet sticker 
ut med en intelligent och personlig startskärm«, säger Ola Nilsson.

»lg 47la740 är ett utmärkt exempel på en utmärkt tv. Den är snygg, bilden är bra och den sticker ut med sin intuitiva 
Magic Motion-kontroll. Alltihopa till ett pris under de närmaste konkurrenterna«, säger Metin Ucar.

»Visst har Philips 55pfl6008s en del mindre brister, men för mig är designen och bilden viktigast och på båda  
punkterna är den väldigt bra. Jämför man priset med de dyrare apparaterna tror jag att Philips modell kan falla  
många i smaken«, säger Sandra Hanna.

BPricerunners testpanel kollar in fyra tv-apparater som har det mesta

Storlek: 46 tum. Upplösning: 1920× 
1080 px. Vikt: 15,2 kg (17,3 kg med 
stativ). Antal 3d-glasögon: 4 par aktiva.

Storlek: 55 tum. Upplösning: 1900× 
1080 px. Vikt: 16 kg (20 kg med stativ). 
Antal 3d-glasögon: 4.

Storlek: 47 tum. Upplösning: 1920× 
1080 px. Vikt: 14,6 kg (16,7 kg med 
stativ). Antal 3d-glasögon: 6 st  
(varav 2 för Dual Play).

Storlek: 55 tum. Upplösning: 1900× 
1080 px. Vikt: 19 kg (21 kg med  
stativ). Antal 3d-glasögon: 4.

Utmärkt bild är en förutsättning på den här nivån. Tillverkarna försöker istället sticka ut på andra sätt,  
från design till användarvänlighet och smarta funktioner.

Smart-tv i lyxklassen

First Quality, Outlet & Atelier. 
Open every day.
Lexington / Linum / Mateus / Ceannis / Stelton
 / Bengt Ek / Röshults / Vipp / Pappelina / Korbo
 / Shyness / Ørskov / Eversilver / Tivoli / Reisenthel 
/ Wildlife Garden / Design House Stockholm
Vi finns i Boarp mellan Båstad och Torekov. 
Tel: 0431-733 45
www.designhousestockholm.com/open

Pleece av Marianne 
Abelsson kommer 
i höst i den nya 
färgen Flame.

FALL & WINTER  
COLLECTION 2013/2014

NORRA STRANDGATAN 21-23, 252 20 HELSINGBORG

Roy Robsons nya höst och vinterkollektion 2013/14 har  
anlänt! MODERNA och TRENDIGA KOSTYMER  

 perfekta både på kontoret och dina affärsresor.  
En klädstil som PASSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN 

och klimat och är tillverkad i HÖG KVALITET av en  
textil framtagen med en avancerad vävteknik.
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text: thomas rödin

The blacklist: Tv3, oktober
gRaymond »Red« Reddington, en av fbi:s mest efterlysta rymlingar, kapitulerar 
personligen på fbi:s högkvarter i Washington. Han hävdar att han och fbi har 
samma intressen: att få fast farliga brottslingar och terrorister. Reddington  
vill samarbeta, men insisterar på att han bara kommer att tala med rookien 
Elizabeth Keen. Efter att fbi tagit fast en terrorist han lämnat information om, 
avslöjar Reddington att terroristen bara är den första av många. Under de  
senaste två decennierna har han gjort en lista över brottslingar och terrorister 
som han inte tror att fbi kan hitta eftersom de inte vet att de existerar.  
I huvudrollen ser vi Emmyvinnaren James Spader.

under the Dome:  
kanal 5, oktober
hDen före detta armésoldaten Dale 
Barbara är på flykt undan ett gäng  
ungdomar som vill honom illa efter en 
komplicerad kärlekshistoria i samhället 
Chester’s Mill i delstaten Maine. På sin 
väg mot stadsgränsen varseblir Dale en 
följd bisarra händelser – ett litet tvåsit-
sigt flygplan kolliderar med något mitt  
i tomma luften och regnar ner eld, vrak 
och kroppsdelar. En ekorre finner sig 
plötsligt skuren i två delar som av en 
osynlig kniv. Sakta men säkert börjar 
folket i Chester’s Mill förstå vad som 
hänt – de har skurits av från omvärlden 
av något som liknar en gigantisk ostkupa. 
Kommunfullmäktigeledamot tillika bil-
försäljare James »Big Jim« Rennie ser sin 
chans att får uppfylla sin dröm som en-
väldig härskare utan några som helst 
påföljder. Se bland andra Jeff Fahey i 
denna filmatisering av Stephen Kings 
science fictionbok med samma namn.

masters of sex: hbo nordic, premiär 30 september
gDramaserie om pionjärerna inom forskningen om människans sexualitet. 
Alltid sevärda Lizzy Caplan spelar mot Michael Sheen i detta Showtime-drama 
om Virginia Johnson och William Masters, pionjärer inom sexualundervisning. 
1957 startade det sedermera äkta paret Johnson och Masters ett forsknings-
projekt om de fysiologiska aspekterna av människans sexualitet vid Washing-
ton University i Saint Louis, Missouri. Tänk Mad men men med mer sex och i 
universitetsmiljö i stället för på reklamkontor. 

vicious: svT 1, senare i höst
aVicious är en ny brittisk humorserie om Freddie och Stuart, spelade av legendarerna Ian 
McKellen och Derek Jacobi, som har levt tillsammans i närmare femtio år utan att berätta för 
släkten.  Och förhållandet har fått dem att båda hata och älska varandra. När de träffades 
jobbade Freddie som skådespelare och Stuart i en bar. Bådas karriärer är nästintill över och 
deras liv består mest av förolämpa varandra, att umgås med sina vänner och att se till hålla 
sin gamla hund Balthazar vid liv. Ett av höstens måsten i Tv-tablån. 

Hälsosamt 
och tryggt 
på jobbet!

Det är lättare att förebygga
en brand än att släcka den.
 

ANTICIMEX BRANDSKYDD HJÄLPER DIG att rädda
liv och skydda ekonomiska värden. Med vår
tjänst får du ett systematiskt brandskydd som
är anpassat efter dina behov. Det ger dig mer
tid till att fokusera på det som är viktigast
i din verksamhet.

Kontakta oss på telefon Helsingborg tel 077-140 11 00,
Halmstad tel 035-299 57 00
eller läs mer på www.anticimex.se.

Öppet alla dagar
Restaurang • Hotel • Konferens

042–34 70 00 • info@hotelkullaberg.se • www.hotelkullaberg.se

Prisvärda Konferenspaket för såväl den 
lilla som den stora konferensen.

- mängder av teambildande kringaktiviteter -

Ha ett helt hotell för Er själva i 
Mölle ”by the Sea” – fr 25 tkr.

…glöm inte Gåsen & Fars Dag…
Boka Värdens Bästa Julbord redan idag

– med ett helt rum FYLLT av godis.

Ett av Sveriges vackraste hotell • Utsett av ”Allt om Resor” i juli 2013 till ett av Sveriges 14 lyxigaste hotell

 

KONFERENS
MED KLASSISK GÅSMIDDAG 

ELLER TRADITIONELLT JULBORD

Helpension inklusive gåsmiddag/julbord
1750 kr per person i enkelrum.

Erbjudandet gäller nybokningar mellan 
4 oktober – 22 december 2013.

Kontakta oss för bokning
0431-44 83 70

info@hovshallar.com
www.hovshallar.com

Hotell & Restaurang Hovs Hallar, Hovshallavägen 160, Båstad
www.heberleins.se

Endast svenska läckerheter!

Gåsamiddag – Färsk gås 
eller färdigstekt gås med sås. 
Hos oss hittar du allt du behöver till en klassisk 
gåsamiddag, inklusive alla tillbehör som hemlagad
svartsoppa, Mårtens leverkorv och mycket mer.

Nu är det jul igen
Eller snart i alla fall. Vi har allt du behöver 
till julbordet. Julskinka, blodpudding, 
grönkål, brunkål, massor av olika korvar 
och allt annat du kan tänkas vilja ha till jul.

Fredagsgott 
Lax & skaldjurssoppa samt  
sparrissoppa med kycklingfilé.

Aptitretare
Enbärsgravad kallrökt oxfilé med 
Mamma Gunnels Hovmästarsås.

Vi har ett stort sortiment av färdiglagad mat som du kan beställa. 
Besök vår hemsida eller ring oss för menyförslag.
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Guld
Chris Cleave, Brombergs

Av författaren till succéromanen Little 
Bee kommer nu ytterligare en roman  
ut på svenska. Guld handlar om de två 
väninnorna Kate och Zoe som kämpar 
mot varandra om en möjlig guldmedalj i 
cykling under OS i London 2012. Båda  
är i världsklass. Men bara en kan bli ut-
tagen till OS. Kate som brottas med oro 
för att hennes åttaåriga dotter ska få 
återfall i sin leukemisjukdom är kanske 
den självklara cykeltalangen men saknar 
det driv – och drag av hänsynslös vinnar-
skalle – som Zoe har. Guld är en roman 
om träning, tävling, vänskap, svett och 
framgångsfaktorer men också om de val 
vi gör i livet, vad de grundar sig på och 
vilka konsekvenser de får.

Gone Girl
Gilian Flynn, Modernista

En varning känns nästan på sin plats. 
Gillan Flynns psykologiska succéthriller 
Gone Girl är 556 sidor lång och omöjlig 
att lägga ifrån sig. Det är en mångbott-
nad, komplex och obehaglig story om 
New Yorkparet Nick och Amy. Drabbade 
av finanskrisen får de lämna sitt fram-
gångsliv i staden för en avslagen, otren-
dig småstad i Missouri. Det funkar inte, 
de grälar och en dag är Amy försvunnen. 
I deras villa finns tecken på att det skett 
ofrivilligt. Succesivt leds vi framåt i  
historien genom att omväxlande få  
veta vad som hänt i deras äktenskap via 
Anns dagbok och genom Nick som efter 
försvinnandet försöker bli kvitt miss-
tankarna om att han mördat sin fru.  
Äktenskapsthriller, men är det en kär-
lekshistoria? Var är Amy, vilken typ av 
människa är eller var hon?   

I bokhyllan … text: britta wallin och annika ringstedt

16 rader 
Petter Alexis Askergren, Brombergs
Hiphop, bara en massa ord som rabblas fram, ord som flyger förbi? Petter, en av 
våra mest populära svenska artister förklarar vad hiphopen och hans egna texter 
handlar om, hur de blivit till. Och ger läsaren chansen att läsa dem, i sin egen takt. 
Med snyggt förord av Jan Gradvall vill Petter väcka intresse för hiphopen som 
konstform, men framför allt inspirera fler att våga skriva själva. »Jag vet många 
ungdomar som har svårt att uttrycka sig verbalt och berätta hur de känner, som i 
stället väljer att formulera sig i skrift, i en rapvers på 16 rader som rimmar.«

Den skyldige 
Lisa Ballantyne, Forum

En åtta årig pojke hittas mördad på en 
undanskymd del av en lekplats i London. 
Vittnen har tidigare sett elvaårige 
grannpojken Sebastian bråka – eller var 
det pojkars sätt att leka? – med honom. 
Försvarsadvokat David Hunter tar sig  
an pojken som är enda barnet till ett  
välbeställt par och känd som en lite elak 
och förslagen kille. Ju mer David lär  
känna sin lille klient och hans märkliga 
föräldrar, desto starkare framträder 
hans egen uppväxt hos en fostermor 
som älskade men svek. Han vet hur det 
är att bli missförstådd och tänker inte 
svika Sebastian så som vuxenvärlden 
svek honom. David lovar göra allt för att 
få Sebastian frikänd. Kan han se hela 
sanningen?

Ledaren i Sydost
inom chefsrekrytering

    Växjö  •  Kalmar  •  Karlskrona  •  Malmö  •  Oskarshamn      –     www.hogstrom-co.se     –    0470-70 56 30     –    MeMber Of INAC www.inac-global.com

Bra chefer har erfarenheter från fältet. 
Våra konsulter är inga undantag.
Vd, HR-chef, marknadschef, försäljningschef, och produktchef. 
Det är några exempel på befattningar som våra konsulter har erfarenhet av. 
Nu hjälper vi dig att hitta rätt chef.

Vem vill ha  
fula fiskar i sin 
kundstock
Med Kredituppföljning från UC får du snabbt 
och enkelt besked om någon av dina kunder har 
ekonomiska problem så att du kan agera i tid. 

Har du råd att inte få betalt?

Läs mer på www.uc.se/kredituppfoljning



Båstad Bjäre Gourmet i samarbete med lokala odlare, 
producenter, restauranger och hotell vill tillsammans lyfta 

fram aktiviteter med matupplevelsen i centrum.www.bastad.com

GÅS & GOLF pÅ BjärehaLvön

Golfbanorna det spelas på är Torekovs GK, Båstad GK, Bjäre GK 
och Åkagårdens GK.

För bokning och mer information kontakta Båstad Turistbyrå 
tel. 0431-750 45 eller boka direkt på www.bastad.com

Bjärehalvöns golfbanor är som bäst på hösten när andra banor redan har 
stängt. Skånska gäss är feta och fina, äpple, rödkål, ”brysselkål” och 
rönnbär har mognat. Kom till Bjärehalvön den 25-27 oktober, 1-3 & 
8-10 november för att spela golf  och avnjuta en gåsmiddag på Bjärevis.

I Gås & Golf-paketet InGår: 

•	 Övernattning	på	valfritt	boende		
	 med	frukost
•	 2	greenfee
•	 3	rätters	klassisk	skånsk	gåsmeny

Pris från:

1.320 kr 
per person med de i dubbelrum. 
Enkelrumstillägg: 875 kr

SpaghettiOperan Regina
regina@spaghettioperan.se  -  spaghettioperan.se  eller  08- 411 63 20  - 

 ticnet.se el 077-170 70 70 

Bizets
CARMEN

Oktober:17,18,19,23,24,25,26.
November: 14,15,16,20,21,22,23. 

   

SpaghettiOperans klassiska

OperaJulShow
November: 28,29,30.

December: 4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21.
   

Sagt om Regina:
”.. en oslagbar kombination 
av god mat och utsökt sång.” 

Kulturens Värld

Sagt om Regina
”Man skrattar, äter, 
njuter och trivs.” 

Svenska Dagbladet

Sagt om Regina
”Live opera and dinner in

beautiful harmony.” 
Best of Stockholm

National Geographic

Julmiddag
GLÖGG MED PEPPARKAKA & STILTONKRÄM

KALL JULBUFFÉ MED VÅR EGEN INLAGDA SILL & LAX I OLIKA 
VARIATIONER, RÄKOR MED SKAL, CHARKUTERIER, PATÉ & PASTEJER, 

FRUKT, BRÖD, OST & SMÖR

JULINSPIRERAD VARMRÄTT SERVERAS PÅ TALLRIK

GODSAKER PÅ FAT SERVERAS PÅ ERT BORD MED RIS À LA MALTA

Välkommen!

26 NOV - 21 DEC    PRIS 595:-/KUVERT    TEL 042-281553  SILLENMAKRILLEN.SE

HÖSTENS HÖGTIDER STÅR FÖR DÖRREN 
FIRA DEM MED NÄRA OCH KÄRA

gåsamiddag
25 okt - 17 nov

Skånsk Gåsamiddag efter konstens alla regler 

vår stora julmarknad
16-17 nov

Fina klappar att köpa och värmande glögg att dricka

stort traditionsrikt julbord
21 nov - 24 dec

Sill, Janssons, nygrillad skinka, hemmagjorda köttbullar, 
risgrynsgröt och allt det där som hör julen till 

fira hela julen här hos oss
23 dec - 26 dec

Tomten kommer, glöggen serveras framför brasan och 
köket lagar såväl tvårätters som trerätters till lunch och 

middag 
välkommen på vår nyårsfest

Bubbel och raketer, fyrarätters och fest till sent på 
natten

BOKA DITT BORD PÅ 0431-45 44 50
MARGRETETORp.SE

hotell │konferens │restaurang │ Weekend & paket │ bröllop & fest │vinslott & trädgård
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– Vår målsättning är att ha världens 
bästa flygplansmat, säger Christer 
Paulsson, VD för Sverigeflyg. Det kan 
låta lite väl kaxig men vi vill ha en hög 
ambition i vårt arbete. För oss handlar 
det inte om att det ska vara lyxig mat, 
utan bra mat med goda smaker, tillagade 
med närproducerade råvaror från de re-
gioner vi flyger från.

Ja, att Christer har en stor passion för 
mat går inte att ta miste på. Kanske är 
det inte så konstigt med tanke på hans 
uppväxt och bakgrund.

– Jag är uppväxt på landet och me-
ningen var faktiskt att jag skulle bli  

FlygplansmaT 
i värlDsklass

Resan mot bra mat i flygplanen började med ambitionen att åtminstone kunna servera nybryggt 

kaffe ombord. I dag, tio år senare är målsättningen att erbjuda lokalproducerad flygplansmat i 

världsklass. Tillsammans med White Guide tar nu Sverigeflyg ännu ett steg mot nya gastronomiska 

höjder när man introducerar samma kvalitetskoncept på samtliga destinationer.

text och foto: thomas madsen

bonde från början, berättar han när vi 
samlats på Ängelholm/Helsingborgs 
flygplats för att ta del av höstens nya 
stora satsningar när det gäller maten  
på de lokala linjerna. 

Någon framtid som bonde blev det 
dock inte, men Christer tog med sig er-
farenheterna från uppväxten i farmors 
kök när han så småningom hamnade i 
krogvärlden. När det sedan blev dags för 
nästa karriärväxling drog han nytta av 
sina kontakter som krögare. 

– Det började faktiskt med att jag  
ville att vi skulle ha nybryggt kaffe om-
bord. För att kunna servera det krävdes 

det en liten modifiering av utrymmet på 
de små planen. Så jag tog kontakt med 
Zoegas som lovade hjälpa oss med den 
biten.

Och på den vägen är det, skulle man 
enkelt kunna uttrycka det. Lokala  
producenter så som Vikentomater och 
Bjärekyckling har i dag fått sällskap av 
Kullamust, Röstånga Mölla och Helsing-
borgs Bryggeri, för att nämna några av 
dem. Allting tillagas av Graffagården i 
Båstad, som levererar maten varje dag 
till flygplatsen utanför Ängelholm.

Att satsningen har gått hem har man 
till och med fått internationellt kvitto 

GLÖM INTE ATT BOKA 
JULBORD

042-24 34 70
WWW.GASTRO.NU

SKÅNSK 
GÅSAMIDDAG 

1 nov-29 nov
545 kr

www.strand-arild.se 042-34 61 00

JULBORD 
30 nov-21 dec 

(lör & sön)
525 kr

HOTELL & RESTAURANG VID HAVET

Dagkonferens    436:-/person 
Helpension, priser/pers. & natt 
Enkelrum   1.699:-  Dubbelrum    1.470:-  
Obs! Samtliga priser exkl. moms

BOKA HÖSTENS KONFERENSER!
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Valhall Park, Ängelholm
Tel. +46 (0)431 255 20
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på, då den globala affärs och livsstilstid-
ningen Monocle uppmärksammat Kulla-
flyg för maten ombord. Så när det var 
dags att öppna ännu en linje, den mellan 
Halmstad och Bromma, ville man natur-
ligtvis fortsätta på den inslagna vägen 
och hitta en samarbetspartner som 
kunde producera välsmakande flyg-
plansmat med lokalt producerade rå-
varor som grund.

 Valet föll på Pio Country Club, ett litet 
exklusivt hotell strax utanför Halmstad. 
Här huserar ägaren och tillika kocken 
Niclas Robertsson sedan 15 år tillbaka. 
Det är också han som ser till att passa-
gerarna mellan Halmstad och Bromma 
får en kulinarisk upplevelse ombord,  
genom läckerheter som till exempel  
äppelrökt lax med fänkålssallad och 
Knärredkyckling med säsongens grön-
saker från den egna trädgården. Under 
vårt besök görs också smörrebröds-
tallriken, med grillad ekologisk kalv. 
gräddädelost med vaniljkokt fänkål, 

samt rökt lax med pepparotsmajonäs 
med äpple, klar.

Och meningen är alltså att det ska se 
likadant ut på samtliga lokala linjer, det 
vill säga att man tillsammans med olika 
partnerbolag ska ta fram unika menyer 
för de olika destinationerna, där bra och 

närproducerade råvaror ska användas 
för att lyfta regionen. Några exempel på 
vad man kan hitta ombord är bröd från 
små lokala bagerier, Öländska bönchips, 
ost från Stafva gård på Gotland, Ångöl 
från Kalmar, Wisby Pils, kaffe från  
Löfbergs choklad Johannas Choklad i 
Kalmar och fudge från Kolafabriken i 
Bräkne-Hoby. Allt som allt är det många 
mindre lokala producenter som är med 
och sätter sin prägel på menyerna.

Under hösten kommer Kullaflyg och 
Gotlandsflyg dessutom att tillsammans 
med White Guide anordna skräddarsydda 
gastronomiska resor till Krakas Krog i 
Katthammarsvik och Gastro i Helsing-
borg. Sedan tidigare delar man ju ut 
Året Värt en Resa till någon av restau-
rangerna utanför storstäderna som 
man anser kan vara värt ett besök.

För fullständiga menyer samt respektive linjers 
mat och leverantörer, gå in på flygbolagens hem-
sidor eller ta en titt längst bak i Pausombord.

» allT som allT är DeT många minDre lokala proDucenTer 
som är meD och säTTer sin prägel på menyerna.« olov lindgren
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Sedan den förste september i år är  
den 43-årige Sölvesborgsbon Thomas 
Andersson Borstam nytillträd sportchef 
för Kalmar FF. Meningen är att hans ska 
hjälpa till i en organisation som utveck-
lats mycket de senaste åren och som nu 
kände ett behov av en renodlad sport-
chef, en utmaning som Thomas ser fram 
emot. Thomas har en långvarig erfaren-
het av både den rollen och av sporten 
som sådan.  Redan som femåring började 
han med fotboll i Mjällbys knattelag, 
och fortsatte hela vägen till seniorlaget. 
Genom åren blev det några korta sejour-
er i Sölvesborg och Olofström, innan han 
kom tillbaka till Mjällby. Där blev han så 
småningom tränare och sedan sport-
chef, fram till i våras. Förutom fotboll är 
han mycket intresserad av trav och är 
delägare i ett antal hästar. Och så verkar 
resor vara ett annat intresse som upptar 
en hel del tid. 

Hur mycket reser du? 
Jag reser en hel del, både inrikes och  
utrikes. Det brukar bli cirka en till två 
gånger i månaden till Stockholm, samt 
sex till åtta gånger om året utomlands .

Vad är det första du gör när du  
kommer in i ett flygplan?
Hälsar på flygvärdinnorna/värden,  
lägger beslag på en tidning när de finns 
tillgängliga och stänger sedan av mobil-
telefonen. 

Favoritresmål/hotell/restaurang?
Favoritresmål är Amadores på Gran  
Canaria, hotell är Delpin Diva i Atalaya, 
Turkiet och favoritrestaurang är Hall-
torps gästgiveri på Öland. 

Vad gör du när du inte jobbar, det vill 
säga hur kopplar du av?
Umgås med familj och vänner samt  
tittar på fotbollsmatcher och trav.

Vad är din drivkraft i dag? 
Min drivkraft är att skapa en bra  
stämning och dialog med mina arbets-
kamrater, vilket bidrar till ett arbets-
klimat som skapar motivation, glädje 
och energi.

text: thomas madsen

i FlygsTolen 
Thomas anDersson borsTam

Hur ser det ut framöver,  
dina närmaste planer?
Mina närmaste planer är att fortsätta 
lära känna människorna, kulturen och 
traditionen i Kalmar FF och Kalmar stad. 
Samt att skaffa mig mer kunskap om 
historien, för att i nästa steg blicka 
framåt och planera/agera inför All-
svenska fotbollssäsongen 2014, med 
allt vad det innebär av anställningar av 
ledare, spelare etcetera.

Bokning 0647-36090 * bokningsförfrågan info@trillevallen.com * www.trillevallen.com 

Bo på klassiska högfjällshotellet
Hela familjen bor på Trillevallens Högfjällshotell i 
två- och fyrbäddsrum med halvpension. Strax utanför 
startar transportliften till skidsystemet. Bokar du hel  
vecka så bjuder vi på första dygnet. 
Vuxen per dygn från...................825:-
(Barn 0–5 år gratis, 6–15 år 50% i familjerum)

Backnära lägenheter
Ett snöbollskast från liftarna, backrestaurangen och 
skiduthyrning ligger våra nya 4,6,8-bäddslägenheter 
för den lilla eller stora familjen. 
Per  vecka i 4-bäddslägenhet från.......3.000:-

Tågstation 8 km från  Trillevallen 
9 liftar, 21 nedfarter, 

12 mil längdspår, fina skoterleder
Barnområde, funpark

4-stolslift & backrestaurang 

Ny flyglinje
Malmö Aviation startar ny flyglinje 
Malmö-Stockholm-Östersund med 

fyra avgångar per dag.
Stockholm-Östersund fr 399:-

Prova Trillevallen i vinter!
Den familjevänliga och mysiga sidan av Årefjällen.

Vi bjuder p
å 1:a dygnet

Vill du slippa väntetider, snabbt bli av med dina besvär och 
kanske vara tillbaka på arbetet så snart som möjligt efter en 
operation? Då kan detta vara ett bra alternativ för dig. 

Titthålskirurgi inom mag-/tarmområdet är ännu ganska ovanligt  
i Sverige men gör att ingreppet blir mycket skonsammare och att  
risken för postoperativa besvär minskar. Vår specialist, Ulf Kressner,  
som är en av landets mest erfarna kirurger inom detta område,  
handhar både utredning och operation. 

Exempel på sjukdomar:

• Anala åkommor • Sjukdomar i ändtarmens mynning som hemorrojder  
• Slemhinnesprickor • Fistlar •  Ändtarmsframfall • Besvärande tarmfickor  
• Inflammatorisk tarmsjukdom.

Ulf Kressner, docent och specialist i kirurgi, 
har mångårig erfarenhet av kolorektal 
kirurgi. Sedan 1996 har Ulf ägnat sig åt 
laparoskopisk tarmkirurgi (titthålskirurgi) 
och är en av landets mest erfarna kirurger 
inom detta område. 

Vi kan hjälpa dig som lider 
av mag-/tarmbesvär!

Boka en tid för utredning så hjälper vi dig. 
Ring oss på 08-32 62 20. 

CFTK, som är en privat klinik ägd av Capio, samarbetar med ett flertal försäkringsbolag ang privata vårdförsäkringar.    

www.cftk.se

C E N T R U M F Ö R  T I T T H Å L S K I R U R G I
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Vi på Klasén Bil 
har Bredden!

LEON

VOYAGER

Olofsdalsvägen 37, 302 41 Halmstad (i Flygstaden) • Tel 035-14 42 00 • www.klasenbil.se  
Öppet: Månd-Fred 9-18, Lörd 10-14, Sönd 11-15 • Verkstad: Månd-fred 7.30-16.30 
Auktoriserad Verkstad för Alfa • Chrysler • Dodge • Fiat • Jeep  • Lancia • Seat 

Bohusgatan 1, Halmstad. Tel 035-14 42 00
www.klasenbil.se      Utmed Tylösandsvägen

Öppet: Månd–torsd 9–18, fred 9–17.30, lörd 10–14
Auktoriserad Verkstad för Chrysler • Jeep • Dodge • SEAT

Bohusgatan 1, Halmstad. Tel 035-14 42 00
www.klasenbil.se      Utmed Tylösandsvägen

Öppet: Månd–torsd 9–18, fred 9–17.30, lörd 10–14
Auktoriserad Verkstad för Chrysler • Jeep • Dodge • SEAT

Vi har alltid ett stort utbud aV 
nya & begagnade bilar: www.klasenbil.se

25 års 
erfarenhet!
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