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GLASS I STRUT ELLER BÄGARE,
VÅFFLOR MED SYLT & GRÄDDE
OCH ANNAT GOTT!
VÄLKOMMEN!
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Hamnvägen 5 i Grönhögen på Öland • Telefon: 0706–78 12 33

Kolla

Grönhögens Glasscafé för öppettider i sommar!

TIDERNAS SOMMAR
där historien blir levande

Massor av aktiviteter för barn & vuxna
dagligen 22 juni–9 augusti
Flera ställen för fika, glass, våfflor, smörgåsar, varm korv
och ”riktig” mat. Övernatta på Bed & Breakfast eller vandrarhem.
Mysiga butiker med unikt utbud och hantverk.
Läs mer på vår nya webbplats

www.gamlalinkoping.se

Vi följer myndigheternas rekommendationer och anpassar våra sommaraktiviteter för att undvika folksamlingar.
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Njut av en underbar
spa-upplevelse i sommar!
Vad kan vara mer livgivande och avslappnande än en härlig spa-upplevelse?
En mjukgörande massage, en skön ansiktsbehandling, ett uppfriskande bad i
tempererad pool och sedan en lång skön stund i en vilstol och något svalkande
att dricka. Inte mycket, om du frågar oss. På de följande uppslagen kan du läsa
mer om sex underbara platser att besöka i sommar. Njut!
Text: Peter Didriksson
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Välbefinnande på Hotell Havsbaden
Sedan renoveringen av Hotell Havsbaden är detta inte bara ett hotell med en SPA-avdelning, utan mer som en hel destination, en
helt ny upplevelse, något att längta till. Här är man med fördel om man vill skämma bort sig lite extra. Upplevelsen kan närmast
beskrivas som sammetslen. Hjärta, hjärna och lungor stärks. Hjärtat och hjärna av upplevelserna i stort och lungorna av den
härliga havsluften. Det är något väldigt speciellt att vistas granne havet.

r man i Grisslehamn
är det lätt att upptäcka
Hotell Havsbaden. Efter renovering och tillbyggnad ser det närmast slottsliknande ut
på håll och syns från
stora delar av den gamla fiskebyn som under
lång tid var Sveriges port mot öst.
Det stora kontraster här då vinterhalvåret är
perfekt för den som söker stillhet medan det under sommarhalvåret finns massor av aktiviteter
för såväl gammal som ung. Grisslehamn lever
upp under sommaren men självklart kan man
finna lugn även under den perioden, om inte annat på hotellets spa.
Att bo på Hotell Havsbaden och ta del av deras smakfulla utbud ger en skön känsla av välbefinnande. Havskänslan är påtaglig här och det är
inte så konstigt när Ålands hav tar vid där hotellet slutar. Att bara lyssna på havets sång får
många att nå ett närmast meditativt läge och att
göra detta efter att njutit på hotellets spa eller
ätit av deras vällagade mat ger en härlig boost
för stressade storstadsbor.
Hotell Havsbaden i Grisslehamn slog upp
sina portar för mer än hundra år sedan. År
1903 för att vara exakt. Sedan dess har oräkneligt antal ortsbor och besökare utifrån vistats
på hotellet antingen för övernattning eller för
att ta del av hotellets erbjudanden som dagsgäster. Här har giftermål och födelsedagar firats, liv har hyllats och sörjts och för många är
hotellet ett självklart inslag i livets gång och
har så varit i generationer.
Tidens tand hade haft sin gång och när nuvarande ägare tog över startades en renovering
och tillbyggnad av hotellet, det återöppnades
juli 2018, och kanske fanns det en oro att ge-
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mene man skulle glömt bort Hotell Havsbaden
under tiden det var stängt men efter att nypremiären var avklarad visade det sig att en eventuell oro varit helt obefogad. Hotell Havsbaden
är helt enkelt ett ställe det är väldigt lätt att trivas på och att skämma bort sig själv och sina
nära och kära.
Hotellet har restaurerats och byggts om till
att bli en plats man med glädje tillbringar tid
på. Stilen känns igen och havskänslan finns såklart kvar men det har förvandlats till en modern och funktionell plats. Härliga och generösa rum, ett spa som verkligen bjuder på
möjligheter att njuta, mat och dryck i samklang
och som lagas och serveras av personal som tar
sitt jobb på allvar gör vistelsen enkel och väldigt trivsam.
Gästerna kan förutom havet se ut över den
levande fiskehamnen och den kommers som
sommargästerna och ortsborna är en del av och
vi rekommenderar varm att ta sig ned i hamnen
för en fika eller ett besök i fiskeboden.
Eftersom hotellet ligger precis bakom Eckerö-linjens terminal är det lätt att ta en dagskryssning till Eckerö. Det finns till och med
paket där det ingår en tur och returresa med
Eckerö Linjen minisvit med frukost, entré till
apa-avdelningen, 25 minuters spabehandling
och 3-rättersmeny som går att boka. Ett riktigt
bra paket för den som vill ta en tur på havet och
shoppa lite på båtresan!
KULTUREN HAR ALLTID SPRUDLAT

Albert Engström gillade Grisslehamn mycket
och han köpte runt förra sekelskiftet fastigheten Augustberg som idag är ett museum. Senare lät han bygga sin ateljé ute på en klippa vid
Ålands hav och såväl museet som ateljén är väl
värda ett besök. Engström lockade många vänner till Grisslehamn och på besök kom storhe-
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ter som Anders Zorn, August Strindberg, Erik
Axel Karlfeldt, Verner von Heidenstam, Gustaf
Fröding, Bruno Liljefors, Prins Wilhelm och
många med dem. Några av Zorns berömda kullor som han avbildat i sin konst är faktiskt rospigor från Grisslehamn.
SPA

I hotellets spa finns utrymme för återhämtning
och arkitekturen är i absolut toppklass. Det
finns pooler såväl inomhus som utomhus och
det finns ångbastu, torrbastu, arombastu och
ljusterapibastu.
För den som vill ha något utöver det vanliga
rekommenderas det väl genomarbetade paketet
Velvet som är en två timmar lång upplevelse inspirerad av spa- och basturitualer från flera håll
och kanter på vår jord. När Velvet avslutas med
ett glas bubbel i handen är det lätt att känna sig
behaglig och fylld av ny energi.
RESTAURANGEN

Maten på menyn är spännande och när den serveras kan man konstatera att den är välkomponerad med väl utvalda råvaror. Det är lätt att
känna sig harmonisk och bortskämd på Hotell
Havsbaden.
Fiskälskaren ska givetvis boka in sig på Pescaria Albert, en separat del av Hotell Havsbaden där fisken alltid är dagsfärsk. Skaldjursfatet
där är något längta efter och gör knappast ens
den mest kräsna skaldjursfantasten besviken.
En annan detalj som kan få livsnjutaren glad
är att man på Hotellet säljer handrullad kvalitetschoklad från Singö Choklad. Pralinen citron-lakrits är så god att njutningen känns i
hela kroppen. Närmast ett måste att köpa med
sig några askar när man ändå är här!
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Harmoni på Arken Hotel & Art Garden Spa
Landets näst största stad har ett fantastiskt utbud för alla. Vill man ha lite extra av det som förhöjer välmåendet bör man absolut
välja att bo på Arken Hotel & Art Garden Spa. Här är det lätt att hitta harmonin och man får garanterat ut väldigt mycket av sitt
besök. Hotellet bjuder på närhet till både hav och stad vilket garanterar att upplevelsen kommer att innehålla det bästa av allt.

H

otellet är ett inbjudande spa-hotell där
man låter naturen bli
medelpunkten. Vackra vyer med mäktig utsikt över den levande
Älvsborgshamnen och
det öppna havet och
ett fantastiskt och prisbelönt spa gör det lätt att trivas och vistelsen
kombineras enkelt med ett besök i centrala Göteborg om viljan för det finns. Men det går också bra att njuta av sin visit utan storstadspuls
för på Arken Hotel & Art Garden Spa är utbudet stort och förutom upplevelsen som spaet erbjuder finns bland annat cykeluthyrning, närhet
till golfbana, yoga och meditationspass och ett
konstgalleri. I galleriet är det ofta nya spännande utställningar. Att betrakta konst är även det
harmoniskt om man låter känslorna vara fria.
Eller som Anna Riis, som bland annat är ansvarig för konstgalleriet på Arken Hotel & Art
Garden Spa, uttrycker det:
– Konst erbjuder en motvikt till dagens högteknologiska samhälle, där vi individer alltid
förväntas vara online.
Under våren kommer gästerna kunna beskåda och hänföras av konst från konstnärer såsom Ewa Grane (måleri), Emrik Lindström (abstrakt måleri), Danni Efraim (foto) och Susanne

Lilja – (metallkonst). Under sommarmånaderna är det sommarsalong med blandad konst
som gäller.
När det gäller det väldigt rymliga spa-området kan du njuta av bad i varma källor, vitaliserande vattenmassage, bastubad och vilsamma
rum såväl inomhus som utomhus. Naturen, årstiderna och de fem elementen, Trä, Eld, Jord,
Metall och Vatten, influerar för att ge balans
och harmoni. Just harmoni får man en dos av
redan i receptionen så man möts av diskret fågelsång och en inredning i varma jordfärger,
rikligt med gröna växter och porlande vatten.
Väldigt snyggt och direkt tillskansas kropp och
knopp välbehövlig ro och man känner ett lugn
nästan direkt
Men nu var det ju spaet det handlade om
och inte receptionen, även om den är väl värd
att skriva om, och här är det mobilfritt och
det råder stillhet och harmoni. Som tidigare
nämnts är det naturen som får råda i spaet och
då är det ju naturligtvis årstider som till stor
del styr. Det finns ett flertal rum för avkoppling
och vila har därför fått namn efter just årstiderna och här finns möjlighet att själv känna efter
vilken som passar en bäst just för dagen. I den
varma källan, med utsikt över skärgården finns
det en kall källa mitt i det varma. Bastar man
finns det även en isbastu. I bubbelpoolen får
man massage av jetstrålar och på en uppvärmd

stenbänk kan man slå er ner för ett välgörande
fotbad i lugn. Som ni förstår finns det ett tänk
runt kontrasterna.
Under sommaren är spa-avdelningen öppen
för barn vilken är ett extra plus såklart för er
som åker med yngre medresenärer.
Något som många av hotellets gäster uppskattar är den matvision som restaurangen har
och som präglas av ett stort miljötänk. Här använder man sig av naturliga råvaror från väl utvalda producenter i regionen. Målet är att använda det bästa som årstiden har att erbjuda
och den finns en strävan att servera grönlistad
fisk, kravmärkt kött och närodlade grönsaker.
Alla som besöker Arken Hotel & Art Garden Spa för en välgörande och stärkande vistelse uppmanar vi att lägga extra tid i spa-avdelningen. Kolla gärna in hemsidan en tid innan
besöket för att se vad som finns på programmet.
Tidigare har det bland annat erbjudits en unik
tystnadsretreat som lockat många besökare och
som man var tvungen att boka tidigt för att få
plats på. Det kan också handla om en yogahelg
eller liknande som gör gott.
Det är lätt att trivas här med omgivningen, maten, personalen och rummen. En vistelse på Arken Hotel & Art Garden Spa blir oftast
oförglömlig.
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Anrika Hôtel Eggers – perfekt för kärleksweekend
På Anrika Hôtel Eggers känner man en viss vördnad över att bo på samma ställe som mängder av celebriteter, såsom Anders
Zorn, kungligheter, diplomater och ämbetsmän. Här har även många emigranter som skulle med Amerikabåten bott sista natten
i Sverige och under den ryska revolutionen 1917 var många rum upptagna av flyktingar. Lägg där till att hotellet sägs ha varit
välbesökt av spioner under andra världskriget och ni förstår att man under ett besök är i gott historiskt sällskap.

R

edan när man kliver in
genom entrén till anrika Hôtel Eggers känner man att detta är en
byggnad som skiljer
sig från de flesta andra,
nästan som att den har
en egen själ. Historiska
byggnader ger ibland
den känslan och hotellet är verkligen historiskt.
Hôtel Eggers är faktiskt ett av landets äldsta
hotell som fortfarande är i drift.
Byggnaden uppfördes på resterna av den
gamla stadsmuren 1859 i samband med att
järnvägsstationen byggdes alldeles bredvid.
1883 bytte hotellet namn och ägare, efter att
Emil Eggers övertagit det från sin svärfar Genom en rejäl ny- och ombyggnation fick Göteborg ett helt nytt och väldigt exklusivt hotell
som än idag väcker uppmärksamhet.
Hôtel Eggers är beläget mitt i Göteborg är
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ett perfekt val för alla som vill uppleva staden
och ha närhet till det mesta. Rummen är lätta att trivas i då de känns personliga och har en
härlig atmosfär och vacker inredning. Alla rum
är individuellt inredda vilket ger en extra känsla av välkomnande och omvårdnad. Det finns
olika storlekar och olika standarder men samtliga håller en väldigt hög klass.
Det finns ett flertal paket att välja på beroende på inriktning och smak. För barnfamiljer
är såklart Lisebergspaketet närmast ett måste. En heldag på Liseberg är roligt för alla, men
även tröttande och då är det skönt att komma
tillbaka till ett trivsamt hotellrum och vetskapen att efter en god natts sömn väntar en härlig frukostbuffé.
För par med romantik i sikte finns ett passande paket som innehåller ett trevligt välkomnande med champagne och ostron. Kan en kärleksweekend börja bättre?
Det finns många fler paket men vi nöjer oss
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nu med att ta upp ytterligare ett: Eggers på
Haga. Här sover ni gott på Hôtel Eggers och
boostar upp energin på Hagabadets spaavdelning. En kombination som stannar kvar i medvetandet länge.
Hotellets restaurang är populär även bland
de som inte är gäster och det är lätt att förstå
varför när man besöker den charmiga restaurangen. Personalen är på tå och det är vällagd
och god mat som serveras med en service som
förhöjer upplevelsen med restaurangbesöket.
Maten är klassisk i kombination av svenska och
franska smaker som förhöjs av atmosfären som
omgivningen ger.
Göteborg är en skön stad att vistas i och
självklart är det viktigt att välja rätt boende. På
Hôtel Eggers är det lika lätt att trivas idag som
det var 1883. Ekon från förr tillsammans med
vår samtid är en skön kombination som förhöjer
gästernas vistelse i staden.
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När både golf och miljö håller yppersta klass
Till PGA National kommer golfälskare för att spela golf i en fantastisk miljö med utmanande och roliga banor. Men
också för att passa på att njuta av det goda livet. Med två 18-hålsbanor och en avancerad träningsanläggning har
PGA National positionerat sig på den internationella golfkartan. Här kan alla, såväl proffs som nybörjare spela golf
i världsklass och ändå stanna innanför landets gränser.

P

å vägen till PGA National kör man förbi
mjukt böljande ängar,
hästgårdar och slumrande byar för att tillslut välkomnas av en
välfriserad gräsmatta.
PGA National ligger omfamnad av en
lantlig idyll samtidigt som det är beläget mitt i
storstadsregionen Malmö/Lund/Öresund. Belägen invid Bara har man ett alldeles förträffligt
geografiskt läge.
Det stora klubbhuset uppseendeväckande vackert och fungerar som ett naturligt center där man möts av en stor välkomnande reception/ lounge i anslutning till restaurang,
bar och terrass med en inbjudande utsikt över
banorna. Det är öppet, ljust, högt i tak och
panorama-fönster. På våningarna över ligger
hotellrum och konferenslokaler. Allt är en genomtänkt helhet i smakfull klassisk design med
genuina naturmaterial i marmor, glas och trä.
Den stora fördelen med att PGA National erbjuder helheten med två 18-hålsbanor,
tränings-anläggning och ett komplett klubbhus med både boende och service på ett ställe är tydlig.
BESÖKARE FRÅN HELA EUROPA

Många greenfeegäster kommer från närområdet men det är långt ifrån ovanligt att se besökare från Stockholm och Göteborg. Även ut-

ländska gäster, inte minst danskar men också
från Finland och övriga Europa hittar ofta hit.
Den större delen av gästerna kommer för att
spela golf, de flesta kommer för en eller två nätter, så de hinner spela på båda banorna. Förutom golf arrangeras här bröllop, fester, event
och konferenser.
Även om PGA National har det mesta som
man som gäst vill ha är det självklart ett extra plus för omgivningen. Det finns mycket att
upptäcka i direkt närhet med överkomligt avstånd såsom bokskogen, Torup slott, Skanör
Falsterbo, Lomma beach, Malmö, Lund och Köpenhamn. Av nämnt når man inom en timme
från PGA National.
BO BRA OCH ÄT BRA

Golf, klubbhus och omgivning är såklart viktiga ingredienser för en lyckad vistelse men att
sova och äta gott är också viktigt. Här bor man
otroligt bra och det är lätt att trivas på rummet.
Alla hotellrum är suiter på mellan 40och 90
kvm med gott om plats, modern design och stora fönster. Lounge och bar är klubbhusets ”vattenhål” här tillbringar man gärna en lång stund
för skönt häng och god dryck. Restaurangen
har satt ribban högt när det kommer till kvalitet, den tummar man inte på även om menyn
känns okonstlad.
Frukostbuffé, lunch eller tre-rätters middag
går att förtära och det finns en genuin filosofi i köket som bygger på vällagad mat med högklassiga närproducerade råvaror i säsong.

Åter till golfen. Som spelande gäst på PGA
National är det lätt att träna upp sina svagheter inom golfspelet. En av PGAs alla styrkor är
nämligen är den avancerade träningsanläggningen. Här finns de bästa möjligheterna att få
goda råd och förfina sin teknik. Det spelar ingen roll vilken nivå du ligger på, såväl nybörjare som avancerad golfare finner något för sin
nivå här.
TVÅ AV LANDETS BÄSTA BANOR

När det gäller banorna anse bägge vara bland
de absolut bästa i Sverige. Lakes Course har en
klassisk parkkaraktär med vidsträckta fält omgiven av skir bokskog. 74 bunkrar, sju tees och
6 000 meter i banlängd. Invigdes 29 maj 2010
av Europa-tourvinnaren Peter Hanson och banarkitekten Kyle Phillips. 2014 och 2015 spelades Nordea Masters här.
Links Course är en klassiskt tidlös 18-hålsbana i ett öppet landskap med få träd. Hårda
fairways, stora greener och flera mindre bunkar.
Träningsanläggningen har belyst driving
range, swingsstudios och stora övningsområden med greener för både putting och närspel.
Medlemmar och greenfee-gäst har fri tillgång
till övningsområdena. Här kan du förbättra,
förfina och slipa formen och tekniken med rutinerade instruktörer/tränare.
Korthålsbanan är 9-hålbanan Academy
Course som är perfekt för den som vill gå en
snabb runda eller träna sitt närspel och järnklubbsspel. Banan är öppen för Pay & Play.
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Njut av spa i pittoreska omgivningar
En weekendresa, eller längre vistelse också för all del, till Söderköping Brunn erbjuder många härliga valmöjligheter.
Förutom att hotellet håller väldigt hög klass är den pittoreska omgivning lätt att trivas i. Här är du nära en naturskön
skärgård, stad men gamla anor med brett utbud för såväl gammal som ung. Vi kan utan att blinka rekommendera en tid
för avkoppling på hotellet under våren eller till sommaren.

A

norna som stad sträcker sig till början av
1200-talet då Söderköping anlades runt Rådhustorget och var fram
till 1500-talet en av
landets viktigaste handelsplatser. Under århundraden som följde
besöktes Söderköping av kungar och herremän,
bland annat Gustav Vasa, och var under en period belägrad av danskarna. Så det är inte bara
en plats att koppla av och njuta på utan även ett
resmål för den historieintresserade.
Idag är Söderköping en småstadsidyll som
lockar många besökare. För den som är ute efter att varva ner och att fullt ut koppla av är ett
besök i staden och på Söderköpings Brunn väl
investerad tid. Med anor från 1700-talet har
hotellet gått från att vara ett välkänt kurhotell
till ett modernt högklassigt hotell som lyckats
bevara känslan av historisk charm.
ALL TÄNKBAR KOMFORT

Söderköpings Brunn är perfekt för en weekend
som står i kontrast till vardagens stress. Här
finns all komfort man kan önska, inbäddad i en
skönt gammaldags atmosfär.
För alla som ibland känner en stress över att
ständigt förväntas vara uppkopplad och på tå är
det viktigt att emellanåt kunna glömma vardagens hektiska brus. Att då besöka Söderköpings
Brunn som är ståtligt och charmigt på samma gång med sin stora punchveranda, matsalar
och lusthus ger möjlighet till avkoppling på allra bästa sätt. Här känns allt lite långsammare
och väldigt vänligt. Glöm bort alla måsten och
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skäm bort dig rejält utav hotellets utbud och
Söderköpings omgivning.
En vistelse här kryddas extra bra med cykel- eller vandringsturer och ett trevligt mål
under färden är såklart till landets troligen
äldsta ask som växer på Djursö i Sankt Annas
skärgård. Ett annat självklart utflyktsmål är
mytomspunna Ramundberget som ligger strax
norr om Söderköping. Ett helt underbart naturområde som alltid satt sin prägel på det kulturella livet i staden.
GOD MAT OCH DRYCK

Riktigt bra dagar på flykt från vardagen innefattar såklart även god mat och dryck. Det är
något som finns i hotellets restaurang. Mycket
fokus på svenska råvaror med inslag av internationell karaktär resulterar i spännande och välkomponerade rätter som gör de flesta gommar
glada. Även vinkännaren kan gå från restaurangen med ett leende på läpparna efter att ha
tagit del av vinkällarens utbud.
Att vistas på Söderköping Brunn är en upplevelse i sig men den pittoreska omgivningen
måste också upplevas. En promenad i Brunnsparken från 1800-talet tar dig tillbaka till
brunnsdrickandets högtidsdagar men spamenyn i dag är fylld av modern njutning, det enda
som kan påminna om forna dagar är kallvattentunnan som erbjuder svalka efter bastun. Besöker man Brunnen under sommarmånaderna,
lockar den tempererade utomhuspoolen, omgiven av inbjudande soldäck, till ett dopp.
Den lilla medeltida staden Söderköping som
ligger alldeles intill Göta Kanal, är dessutom en
pärla i sig. Det är en skön upplevelse att upptäcka stadens mysiga kärna med kullerstens-
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belagda gator och trånga gränder kantade med
låga trähus. Varje hus berättar sin egen historia det finns också många mysiga små butiker
för den som är shoppingsugen. Ett bra tips är
att bestiga Ramundberget; på toppen väntar en
underbar utsikt över staden. Runt hela berget
sträcker sig också promenadvägar av olika karaktär och längd.
Här finns också gott om intressanta byggnader. Från de medeltida kyrkorna till det vackra
Rådhuset från 1700-talet.
HÄRLIG SOMMARSTAD

Under sommarhalvåret blommar staden upp
lite extra med serveringar som ett pärlband
längs kanalen. Det är bara att slå sig ned och
följa båtarnas färd genom slussen med blicken.
Besöker man Söderköping sommartid är det
naturligtvis Göta Kanal som gäller, liksom S:t
Annas skärgård som med sina tusen öar och
många naturreservat är en fantastisk naturupplevelse. Söderköpings Brunn har dessutom en
båt i sin ägo för turer ut i skärgården och längs
kanalen: Den vackra M/F Lindön som byggdes
i början av 1900-talet till den ryske tsar Nikolaj II.
Hotellets spa-avdelningen måste också besökas för en behandling. Kurbadet rekommenderas! Här kopplar man av i ett välgörande bad
med valfri badtillsats och under tiden njuter
man av en avslappnande ansiktskur. Helt klart
en upplevelse.
Allt som frestar på i levet kan sättas på
paus när man väljer ett besök på Söderköpings
Brunn. Efter att ha insupit omgivningens atmosfär är man med största sannolikhet mer beredd att möta livets utmaningar.

Sverigemagasinet
Sommarextra!
Sommarupplevelser

Österländsk exklusivitet i Varberg
När det är hög tid att skämma bort dig själv tillsammans med någon eller några nära är det ett bra alternativ att
välja en vistelse på Varbergs Stadshotell & Asia Spa. En resa till Varberg erbjuder tusenåriga österländska influenser
som definitivt ger besökarna ett tillskott av energi och välmående. Att det hela är förlagt i en sekelskiftsatmosfär gör
ju inte saken sämre. Det är lätt att känna sig uppmärksammad och bortskämd.

E

tt resmål som passar
det kärleksfulla par
som suktar efter en
romantisk plats lika
bra som barnfamiljerna som letar efter ett
ställe med något för
hela familjen. Varbergs
Stadshotell & Asia Spa
med dess omgivning är helt enkelt en upplevelse för de flesta, vilket i sig är en bedrift av
kreatörerna bakom hotellet. Till skillnad mot
många andra platser stjäl de olika grupperna
inte varandras energi utan var och en kan faktiskt få tillfredställelse för sina behov utan att
påverka varandra i någon större utsträckning.
Det finns totalt 178 hotellrum i tre huvudkategorier – Boutique, Classic och De Luxe. 66
av dessa rum är så kallade boutique-rum, alla
inredda med en unik touch och med individuell
inredning.
UTSIKT ÖVER VARBERGS FÄSTNING

Som hotellets namn antyder har man här lagt
krut på sitt spa. För undertecknad är det en
självklarhet med ett besök där oavsett årstid.
Kanske kan man tycka att en naturstrand
under sommaren är ett naturligare val. Fel,
fel, fel eftersom detta är att spa som kräver
ett besök måste åtminstone ett besök här vara

schemalagt. Spa-avdelningen ligger högst upp
i hotellet och från flera av baden och rummen
har man en fantastisk utsikt över Varbergs
fästning och horisonten över stadens takåsar.
Ayurvedafilosofi, japanska onsen-bad och andra
asiatiska behandlingar går att välja i den 2 300
kvadratmeter stora Spa-avdelningen. Planera
gärna ditt besök hit i tid eftersom behandlingarna är väldigt populära så se till att det ligger
en bokning klar när du anländer. För barnfamiljer gäller det dock att dela upp sig eftersom det
är 15-årsgräns.
HÖG NIVÅ ÄVEN PÅ MATEN

Precis som hotellet som helhet håller väldig
hög nivå gäller detta även maten i de bägge
restaurangerna. Den stora matsalen, som även
serverar frukosten, kommer inspirationen från
de fyra årstiderna, maten är alltså säsongsbetonad, och i största möjliga mån nyttjar man
lokala råvaror och producenter. Sen finns även
Nami som är en japansk krog och maten som
serveras är enkel, fräsch och god. Oavset val av
restaurang väntas en kulinarisk upplevelse.
När man befinner sig i Varberg har man
nära till ett flertal av världens vackraste
stränder i värden. Halland är full av dem och
dessutom finns det sköna klippor för den som
tröttnar på sand mellan tårna. Vistas man här
lite längre rekommenderas dagsutflykter till

kritvita stränder i exempelvis Falkenberg och
Laholm. Eller kanske en tur till Sveriges längsta sandstrand, 12 kilometer, breder ut sig ut sig.
runt hela Laholmsbukten, från Skummeslöv i
söder till Mellbystrand i norr.
SOMMARENS KONSERTPAKET

Det finns som sagt något för alla och man kan
bo här och bara vara lika väl som att boka ett
spa-paket eller varför inte ett konsertpaket. När
det gäller det sistnämnda finns det ett brett
utbud att välja mellan och för att nämna några
slår vi ett slag för Timo Räisänen 23/7, Sarah
Klang 25/7, Carola 27/7 och Ulf Lundell 2/8.
Perfekt att då bo på Varbergs Stadshotell som
ligger mitt i stan med närhet till både Societetsparken och Arena Varberg.
Varbergs Stadshotell & Asia Spa har även
golfpaket som är riktigt bra och det ingår
såklart övernattning och sedan kan man välja i
hur stor utsträckning man vill äta på hotellet. Man samarbetar med Varberg GK och
Hofgårds GK som bägge är fina golfbanor. Ett
garanterat utmärkt val för de flesta golfentusiaster.
Sedan har själva staden Varberg ett stort
utbud av sommarnöjen som passar de flesta så
det är onekligen ett ställe att såväl minnas som
att återkomma till.

SVERIGEMAGASINET SOMMARBILAGA
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VÄRLDENS FÖRSTA och ENDA CURCUMIN-/ GURKMEJADRYCK

Vegansk, glutenfri & fri från GMO
Anti-inflammatorisk & en kraftfull antioxidant
Liten & enkel att ta med
med en mild & god smak av lime
UPP TILL 39 GÅNGER HÖGRE UPPTAG FÖR BÄTTRE EFFEKT
En DOT SHOT motsvarar 250-300g färsk gurkmeja

EXklusivt till dig som läsare!

15% rabatt på 24-pack DOT SHOT
Rabattkod: SVERIGEMAG
Obs! Rabattkoden gäller endast på www.dotshot.se

nöjda användare berättar om dot shot på www.dotshot.se

Vill du också synas
i hela Sverige?
Kontakta annonsavdelningen på telefon 0707–17 30 50
eller Epost: annons@magasingruppen.se

Sverige
magasinet
Sveriges
Sveriges STÖRSTA
STÖRSTA tidning
tidning

om
om turism
turism och
och nöjen
nöjen

FOTO: CLARA LERBRO

400.000 läsare varje månad!
www.magasingruppen.se

I balans med naturen.

Vi älskar att paddla, att vara nära havet
och dess natur, och att få andra att hitta
och känna den kärleken.
Därför har vi kurser i paddelteknik, turer med tält och vinterpaddling, för att
verkligen komma nära.

Vi har uthyrning för korta och långa
turer och vår stora kunskap om Bohuslän är något som vi gärna delar
med oss av. Vår drivkraft är att hjälpa
människor att hitta kontakt med naturen, både utanför och inuti sig själva.

www.balanspunkten.nu

Utställningar och aktiviteter
för alla åldrar, inomhus
och utomhus i hela
Sörmland.
Museum med
restaurang,
butik och park
i Nyköping.
Tis-sön kl 10-17

En del av Region Sörmland

t
Nominera
till Årets
museum
2020!

Kjell Engman
Swedish

Engman Summer

Kjell Engman

Utställning 7 augusti – 6 sept

Öppettider torsdag & fredag 1

lördag & söndag 1

Swedish

Summer

Eventkväll 22 a

Mer information kommer på hemsidan bmdes

Utställning 7 augusti – 6 september 2020
Öppettider torsdag & fredag 10.00 – 18.00
Eventkväll 22 augusti 2020

Mer information kommer på
hemsidan bmdesigncenter.se

Plats
BM Design Center
Adress: Nissavägen
376 36 Svängsta
Telefon
Alice Åkerblom
070 - 545 11 10

 @bmdesigncen
Plats BM Design Center • Nissavägen 7, Svängsta
Telefon Alice Åkerblom 070 – 545 11 10
@bmdesigncenter

SIERRA NEVADA BREWING CO.
Born in Chico, CA ~ Brewed in Mills River, NC

En Session IPA
från Sierra Nevada,
nu på Systembolaget
i 4-pack
”This session IPA is the
perfect choice for a day
away from it all—golden,
easy drinking, and full
of citrusy and piney
hop flavor”

Nr 98019
355 ml
19,90 kr + pant

Alkohol är
beroendeframkallande

Sommarupplevelser

Sverigemagasinet Sommarextra!

1. TYLÖSAND (HALMSTAD)

9. TOFTA STRAND (GOTLAND)

Tylösand, som flera år utnämnts till Sveriges
bästa strand, är flaggskeppet bland Halmstads
alla stränder. Här garanteras du många härliga
dopp längs den drygt 4 km långa stranden.

Västra Gotlands bästa sandstrand. Här finns
glasskiosker, utomhuspool, restaurang, camping
och strax söder om badstranden vattensport
med windsurfing.

2. BÖDA SAND (ÖLAND)

10. ÅHUS STRAND (KRISTIANSTAD)

Hit vallfärdar människor för att njuta av sol och
bad och avkoppling. Sanden är kritvit, mjuk
och varm och det sägs ofta att Böda Sand
är ”som utlandet fast hemma”.

Den mest populära stranden på Skånes östkust.
Mycket långgrunt, sanden är silkeslen och kritvit. I området finns toalett, kiosk, friluftsbad,
hotell, restaurang och beacharena.

3. SUDERSAND (FÅRÖ/GOTLAND)

BUBBLARE

En av världens bästa stränder. Mest behagligt
när det blåser sydlig vind, och plats finns det
för alla – sandstranden är så lång att en promenad är rena maratonloppet!

Sandhamn (Gotland), Skansenbadet (Båstad),
Torö strand (Nynäshamn), Haverdal (Halmstad),
Nordkoster (Strömstad), Smitingen (Härnösand),
Köpingsvik (Öland), Varamobaden (Motala).

4. PITE HAVSBAD (PITEÅ)

Kilometerlång finkornig sandstrand. Det långgrunda badet är perfekt för lata dagar med bad
och bus. Pite Havsbad har ett stort utbud av allt
från restauranger till aktiviteter för alla åldrar.
5. SKANÖR/FALSTERBO (VELLINGE)

Mjuk sand som knarrar under fötterna, långgrunt och barnvänligt. Stränderna i Skanör/
Falsterbo kom på femte plats av Sveriges stränder 2018. Kilometerlångt och vackert.

Bästa badet!
Finns det något bättre än ett svalkande dopp i sommarhettan? Som tur är
finns det massor av härliga badplatser över hela landet. Här är en lista på
en del klassiker och kanske några som du inte kände till. Simma lugnt!
6. SKREA STRAND (FALKENBERG)

Skrea strand är en lång sandstrand med höga
sanddyner hela vägen. Här hittar du den kända
badbryggan som är 250 meter lång. Sommartid
finns ett rikt utbud av kiosker och serveringar.
7. GETTERÖN (VARBERG)

Fem vikar med underbara bad. Fin sandstrand,
klippbad och bryggor om vartannat. Barnvänligt med både gungor och rutschbana. Det finns
även kiosk och restaurang bland vikarna.
8. SANDHAMMAREN (YSTAD)

Magasinet Skåne har utnämnt stranden till
”Världens största sandlåda”. De långa vita
stränderna, sanddynerna och tallskogen i de
inre delarna är sagolikt vackra.

SVERIGEMAGASINET SOMMARBILAGA

17

ANNONS

Hemester, staycation, svemester – kärt barn har många namn!
Allt fler väljer att stanna hemma på semestern och i sommar
finns det fler skäl än någonsin att upptäcka alla guldkorn som
finns i närområdet. I Sigtuna finns massor för små och stora
hemesterfirare. Här finns alltifrån spännande aktiviteter och
storslagen natur till kultur med kvalité.

HEMESTRA I SIGTUNA
SIGTUNA HAR VÄLKOMNAT gäster från när
och fjärran i över 1000 år. Här finns magnifika slott,
vacker natur och pittoreska Sigtuna stad med unik
shopping och slingrande gränder med anor från
970-talet. Boka en minisemester och kombinera
en övernattning i Sveriges första stad med en
utflykt till något av de fem slotten eller kanske
en vandring utmed någon av vandringslederna?
Sätt guldkant på vistelsen och avsluta dagen
med en riktigt god middag på någon av Sigtunas
många restauranger.
Inför sommaren satsar ni stort på det som
populärt kallas ’hemester’.
– Det gör vi absolut! berättar Anna Lakmaker,
VD för Destination Sigtuna. Det finns så mycket
att upptäcka i Sigtuna. Sigtuna har väldigt många
platser som är kulturhistoriskt intressanta, till exempel de gamla kyrkoruinerna som alla har en historia
att berätta. Här kan man verkligen stanna till och
känna historiens vingslag.
– Man kan också ta en tur till något av de vackra
naturreservaten; till fots eller på cykel. Här finns
det många fina platser att stanna till för en mysig
picknick i det gröna. Strandpromenaden i Sigtuna
stad, grönområdena och slottsparkerna är exempel
på utflyktsmål som är väldigt populära!
– Man kan spela golf, paddla kajak, bada, gå
på guidad tur eller shoppa. Dessutom har vi våra
fantastiska slott, som verkligen är värda ett besök.
AV TONY MANIERI

Här är några tips för dig som vill hemestra
på tu man hand, tillsammans med familjen
eller vännerna. Ännu fler hemestertips
finns på destinationsigtuna.se

VANDRA INGEGERDSLEDEN
Visste du att Ingegerd, Sveriges första kvinnliga
helgon, föddes i Sigtuna? Följ hennes fotspår och
vandra den del av Ingegerdsleden som passerar
genom Sigtuna med start vid Rosersbergs Slott och
slut i Sigtuna stad. Kombinera med en after-walk,
middag och övernattning.

TIO FINA NATURRESERVAT
Sigtuna kommun arbetar aktivt för att främja både
biologisk och upplevelsemässig mångfald och det
finns inte mindre än tio fina naturreservat att utforska
året runt. Se hundraåriga tallar i Sköndalsskogen,
hälsa på korna i Steningedalen, vandra en del av
Upplandsleden genom Rävsta naturreservat – listan
på lättillgängliga naturupplevelser kan göras hur
lång som helst.

PÅ TVÅ HJUL
För cykelsugna finns det gått om små, otrafikerade
asfaltsvägar, idealiska för landsvägscykling och
många mountainbikeleder perfekta för stigcykling.
Cyklar och cykelguide finns att hyra i Sigtuna stad.

GÄSTSPELA I HAMNEN
För båtburna gäster finns gästbryggan, bekvämt
placerad mitt i stan. Njut av Sigtunas rika shopping
och kulturliv innan ni tar en glass eller ett glas utmed
någon av stadens mysiga glassbarer, caféer och
restauranger.

FEM FINA SLOTT & PARKER
I området runt Sigtuna finns hela fem slott att upptäcka: Skokloster, Skånelaholm, Steninge slott med
Steninge Slottsby, Wenngarn och Rosersberg, som är
ett av rikets tio kungliga slott. Slotten har alla en unik
historisk atmosfär, vilket gör dem till uppskattade
utflyktsmål för både historiefantaster och för de som
vill uppleva en skön dag i det vackra landskapet.

STANNA ÖVER NATTEN
– Det finns så mycket att se och uppleva i Sigtuna
att man inte hinner med det på en enda dag. Därför
är det bra att många av våra hotell har fina erbjudanden för övernattning. Med andra
ord är det lika bra att boka
minst en hotellnatt för att
inte riskera att gå miste
om något av allt det
som Sigtuna har att
erbjuda, säger Anna
Lakmaker.

Nu med två
nya kommuner:
Österåker och
Lidingö.

HITTA KONSTVERKEN
Ladda ner appen Upptäck konsten i App Store eller Google Play

SALMA®
CEVICHE
med chili, mango,
avokado och vattenmelon
4 PORTIONER
30 MIN

300- 400 g SALMA®
back loin
4 stk. lime
1 avokado
½ mango
¼ vattenmelon eller papaya
½ kruka koriander
½ grön chili
¼ tsk salt
¼ tsk peppar
GÖR SÅ HÄR
1. Tärna SALMA® lax i små
tärningar, ca. 1 cm stora.
2. Lägg laxen i en bunke
och pressa över limesaften.
Finhacka chilin och tillsätt
den. Låt stå i ca. 30 min så
att laxen drar till sig saften.
Sila sedan bort resten av
limesaften.
3. Dela mango, avokado och
vattenmelon i små tärningar.
Finhacka koriander och
blanda allt samman. Smaka
av med salt och peppar.
4. Servera med tortilla, bröd
eller som en tartar i ett glas.

TIPS! Byt ut frukten
mot kiwi och äpple, och
servera med mynta.

SALMA - EN NY DIMENSION AV LAX

VISBY INNERSTADS LÄGENHETER & RUM

Upplev Visby i höst
och vinter
Bo mitt i
världsarvsstaden
Booking.com
www.innerstadshotell.se
Södra Murgatan 14, 621 57 Visby. Tel. 0707 90 15 09. info@innerstadshotell.se

Österbybruks Herrgård
Ett kulturcentrum i vacker
bruksmiljö med spännande historia!
Upptäck en svunnen tid, vandra runt
bland historiska byggnader se en unik
vallonsmedja, ett stall fullt med
vagnar och ett orangeri med ljuvlig trädgård!
Utställningar, guidad tur, konsthantverk,
antikhandel, mat, fika, föreställningar,
boende och mycket mer.

Stiftelsen Österbybruks herrgård
Tel. 0295-20072
E-post: info@osterbybruksherrgard.se
Kontakta Boka Uppland för större grupper,
e-post: info@bokauppland.com

www.osterbybruksherrgard.se

Sätt groddkant på tillvaron

Munkagrodden är Sveriges största leverantör av groddar.
Våra groddar är ekologiskt odlade av KRAV-märkta fröer och
drivs fram med enbart rent vatten.
Vi erbjuder 12 olika groddar, alla med unika egenskaper,
smak och utseende. Från klassiska alfalfagroddar med mild
22

och krispig smak till häftiga fänkålsgroddar med stark smak
av lakrits.
All smak i groddarna kommer naturligt från fröet.
Lägg dem på smörgåsen, i salladen, i smoothien, använd dem
i din matlagning eller dekorera vackert med färg och smak!

Läs mer om våra olika groddar och dess fantastiska egenskaper på www.munkagrodden.se
SVERIGEMAGASINET SOMMARBILAGA

SOMMARENS
MEST SPÄNNANDE
UPPLEVELSER!
UNNI LINDELL är en av Norges bästsäljande deckarförfattare.
Hon är en mästare på att skapa obehaglig stämning och lyckas
bevara den till sista sidan. Hennes senaste roman DRÖNAREN
belönades med Rivertonpriset – Norges finaste deckarpris – och
nominerades till Glasnyckeln för Skandinaviens bästa kriminalroman.
Nu finns alla hennes böcker som ljudböcker, få en spännande
sommar tillsammans med Marian Dahle och Cato Isaksen!

FINNS DÄR DU LYSSNAR
PÅ DINA LJUDBÖCKERSVERIGEMAGASINET SOMMARBILAGA
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Upplevelser

Hitta
Balanspunkten
En kajaktur längs eller tvärs den svenska västkusten är ett underbart äventyr. Att sakta glida fram
och uppleva klipporna i smala passager, och i nästa stund möta det öppna havet. Att lära känna
krafterna i havet och naturen. Det och mycket annat väntar hos Balanspunkten i Grundsund.
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V

arje dag ger en ny upplevelse. Vågornas långsamma rytm från Nordsjön
en lugn sommardag
tillför en extra dimension – såväl som ljudet och
den rofyllda känsla som
uppstår när havet träffas
av ett stilla regn. Kanske
får du sällskap av nyfikna sälar eller överraskar
några sjöfåglar när du sakta glider fram över
skogar av tång. Stig iland på de slätaste av klippor för att njuta av den medhavda lunchen och
kanske ett dopp, glid sedan ut i det blågröna
salta havet igen med lyckorus i hela kroppen.
Sverigemagasinet får ett samtal med Christina Ingemarsdotter, friskvårdsterapeut och
ägare av Balanspunkten som erbjuder kajakupplevelser under namnet Kajak i Grundsund men
även friskvård och yoga.
Ni brinner för naturen?
– Precis, det är naturen och människans möte
med den som är vår drivkraft. Att få hjälpa folk
ut i naturen och visa dem storheten, stillheten
och kraften som finns där. Vårt läge mitt i
Bohuslän, längst ut i havsbandet bjuder på så
otroligt många olika sorters turer, allt beroende
på hur vädret växlar. Storm och dramatik eller
sol och kav lugnt, inom- eller utomskärs, sommar eller vinter, här finns alla möjligheter och
därför något för alla. Själv älskar jag storslagen stillhet, och att få ge mig ut när det är lite
vågor så att man får parera vindarna och lirka
för att komma vidare. Det är väldigt lärorikt
för de som väljer att följa med på en sådan tur.
– Människor är ju ute efter så olika upplevelser.
En del vill ha en intensiv och fysisk utmaning
under knepiga väderförhållanden, medan andra
föredrar att bara glida fram i stillhet.
Deras senaste paddling till Göteborg i
juli var just en sådan tur som började med
kulingvindar och enorma utmaningar, gick via
strålande sol och slutade till sist bland enorma
Stena Line-färjor i inloppet till Göteborgs
hamn.
– Då kände vi oss starka, berättar Christina.
Starka, och otroligt nöjda och trygga i vetskapen om att det går att genomföra en sådan tur
bara man gör kloka och väl genomtänkta val.
Efter 15 år på samma ställe har ni nu bytt
lokaler, varför det?
– Ja, vi håller sedan i maj till på Ponteviksvägen 4, bredvid Grundsunds Marina, och vi
stortrivs! Vi har mycket mer plats, och med det
frihet, här. De förra lokalerna på Östra kajen i
Grundsund hade visserligen fördelen att många
promenerade förbi och blev inspirerade till att
paddla när de såg oss på bryggan. Men med
tanke på att vårt gamla kajakställ nu är omvandlat till säsongsplatser och därmed fullt av
kajaker ändå, så hoppas vi att tanken ändå föds
hos förbipasserande att ta sig ut på vattnet i
denna harmoniska farkost. Det behöver inte ske

här eller nu, kanske dröjer det ett år eller två
innan tanken förverkligas i en helt annan del av
landet. För oss är det paddlingen och upplevelsen i sig som är det viktiga, förklarar Christina.
OLIKA KAJAKUTMANINGAR

Balanspunkten erbjuder skräddarsydda kajakpaket tillsammans med en kunnig guide som
känner till omgivningen och dess hemligheter. Guiden bidrar med kloka vägval, kloka
lägerplatsval, vällagad god mat och tips om bra
paddelteknik i olika omständigheter. Dagarna
fylls av enkla och viktiga val, nätterna av god
sömn efter fysiskt arbete. Balanspunktens
långa turer går till Strömstad, Göteborg eller
runt Orust. Man kan även välja att paddla runt
Skaftö, i Gåsö-skärgården eller ibland bara runt
i hamnen.
Att paddla kajak känns som en
sommaraktivitet, men det blir en härlig
upplevelse även på vintern?
– Absolut! Vi har erbjudit vinterpaddling i
tre år nu, och alla som har varit här är helt
hänförda. Under vinterpaddlingen i Bohuslän
är det liksom bakgrunden som kommer fram,
och det är det som är det fina. Ofta när man är
ute och turistar så är det saker man ska se, och
då tittar man på just det. Man ser inte helheten.
På sommaren är det fullt med folk och båtar,
och det händer saker överallt, men på vintern
är det tyst och tomt. Det är den stora tjusningen med vinterpaddling; det blir ett helt annat
lugn och en harmoni över upplevelsen när man
verkligen känner att man är ett med naturen
och elementen. I och med att det finns väldigt
få distraktioner så uppstår inte bara en djupare
kontakt med naturen, utan också med sig själv.
Man blir liten och ödmjuk och får därigenom
en ökad närvaro – både utåt och inåt.

Stilla dag på väg mot Strömstad. Foto: Clara Lerbro

Strandhugg med lunchpaus, Ellösefjorden.
Foto: Clara Lerbro

Ni erbjuder också yoga och andra
former av själslig och kroppslig träning i
Grundsund?
– Ja, det hänger samman till stor del. Kroppen
och själen trivs allra bäst när man gör något
för båda. Bristen på detta märks i våra dagliga
liv. Många väljer att antingen göra något
bra för själen eller för kroppen. Här får man
möjlighet att göra något bra som gynnar både
utsidan och insidan. Under paddlingarna hos
oss arbetar kroppen med den fysiska utmaningen samtidigt som stillheten och de fantastiska
scenerierna gör underverk för själen. Det gör
upplevelsen så väldigt mycket rikare. Samma
enighet kan uppstå under ett yogapass, som
också är en stund då kropp och själ möts. Det är
det känslan och upplevelsen vi vill inspirera till
med all vår verksamhet.
Text: Tony Manieri
Foto stora bilden: Christina Ingemarsdotter

Framme i Göteborgs hamn efter 6 dagars paddling.
Foto: Clara Lerbro
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BRICKOR, SKÄRBRÄDOR & GRYTUNDERLÄGG FRÅN 249:-

Unik inredning & design för hemmet!

hoppalanta@hotmail.se 0708-681340 www.hoppalanta.se

@hoppalantadesign

One Stop Shopping
- allt du behöver under samma tak!

En galleria belägen mitt i centrum. Med ett 20-tal butiker och eget parkeringsgarage med 200 platser uträttar du enkelt de flesta av dina ärenden hos oss.
Välkommen till Mittpunkten - allt du behöver under samma tak!

ESPRESSO HOUSE
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Odla potatis på höjden
Enkelt och roligt
Se videon på lucko.se

Älskad av 100 000-tals
användare

Handredskap för
alla ytor och behov

Hjulhackan

Världens bästa handredskap för
ogräsrensning och kantskärning

Hitta din bästa
trädgårdsvän på lucko.se

Se alla tillbehör och
videos på lucko.se
Kantskärare

pade

ErgoS

Hjul

acka

Svensk design

hac

Bygelh

R6

kan

Vi utvecklar våra egna redskap och sätter stolthet i att
göra dem enklare, mer effektiva och ergonomiska.
Allt för att våra kunder ska få ett lättare och roligare liv.
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www.Lucko.se
Tel. 0174 40076

Dags att skaffa en
avsaltningsanläggning
så slipper ni bli utan dricksvatten.

Produkt bild

Exempel på placering i båt

Exempel på placering i hus

Placering av sjövatten intag

SWEDISH GTC AB
swedishgtc.se
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Strumpor utan tåsöm
Sömmen framme vid
tån skaver och gör ont
- känner du igen detta?
Hela vårt sortiment
tillverkas utan tåsöm säger

Tåstrumpor

Ulrika Gustafsson ägare av
Sockhuset.se. Vi har märkt
att många är känsliga för
detta både vuxna och barn.
Särskilt viktigt är detta för diabetiker, där sår på fötter och
tår kan bli mycket besvärligt
att få att läka.

Bomull 170:-/4par
Bambu 170:-/3 par
Kashmirull 200:-/3 par

Varför strumpor med lös resår?
Många äldre personer
svullnar ofta om sina
ben och har en sämre
blodcirkulation i ben och
fötter. Genom att använda
en strumpa med lös resår
så sitter inte resåren åt och
Ulrika Gustafsson sockhuset.se
lämnar märken på benet.
Bomull
En bra strumpa med lös
Bomull
är ett slitstarkt
resår sitter uppe men sitter
material som tål 60 graders
inte åt. Den är behaglig
maskintvätt, som är den
och skön att använda.
temperatur då fotsvampsbakVi tillverkar strumpor
terier dör.
med lös resår i flera olika
Bambu
utföranden och i olika ma- Bambu är ett material som
både kan värma och kyla. Det
terial. säger Ulrika

känns som silke mot huden
och klarar även det 60 graders
maskintvätt. Det är ett antistatiskt material som inte drar
åt sig smuts så lätt. Därför är
det bra för personer som har
problem med bensår, eksem
och även för fotsvett.
Ull
Ull är naturens egna material
som klarar upp till 30 procents
fuktighet och ändå känns
varm och torr mot huden.

Strumpor utan tåsöm
Lös resår
Bomull 140:-/4 par
Bambu 160:-/4 par
Kashmirull 260:-/4 par

Ankelsock
Bomull 150:-/6 par
Bambu 150:-/4 par
Kashmirull 200:-/4 par

Stödstrumpor
Bomull 220:-/2 par
Bambu 260:-/2 par
Ull 300:-/2 par

Sommarupplevelser

Hitta allt för hemestern på Blocket!
Svenska folket är inställda på en hemester. Och det finns mycket att göra och upptäcka
runtom i Sverige. På Blocket finns allt från möjlighet att hyra stuga till att köpa en båt.
Och intresset för att köpa, sälja och hyra ut i år är rekordstort.

E

fter en lång vår av
sociala avstånd och
isolering har sommaren
äntligen nått Sverige.
Men rekommendationen
om att hålla sig inom
landets gränser består
och många har därför
fått ställa om semester
till hemester - något som märks tydligt av på
Sverige största marknadsplats, Blocket.
– Vi har sett ett enormt tryck i år på saker relaterade till en semester inom Sveriges gränser,
säger Tero Marjamäki, kommunikationschef
på Blocket.
På Blocket har sökningar på lediga fritidshus i sommar mer än fördubblats jämfört med
föregående år. Likaså har intresset för båt ökat
tresiffrigt. Även intresset för husvagnar och
husbilar har gått upp rejält.
Men de kan även se att mindre produkter, som
cyklar, har sålts i rekordfart. Nio av tio cyklar
på Blocket har sålts inom en vecka.
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– Denna annorlunda vår och sommar med
restriktioner har gjort att folk ställt om sina
semesterplaner, från en utlandssemester till en
på hemmaplan. En cykelsemester är exempelvis
ett perfekt sätt att upptäcka saker i en lugn takt
utan jäkt och stress.
Varje dygn har Blocket cirka 600 000
aktiva annonser. Ett generellt ökat intresse för
begagnade saker och ökad miljömedvetenhet
i kombination med coronakrisen har gjort att
näthandeln på Blocket tilltagit. I maj gjordes
ny toppnotering med en trafikökning på 13
procent jämfört med samma månad förra året.
Totalt besöktes Blocket 108,9 miljoner gånger,
vilket är det näst högsta under bolagets drygt
20-åriga historia.
– Vi har sett en fin utveckling för Blocket
under en lång tid, även innan denna vår, men
vi såg en accelererande effekt när allt fler
tillbringade mer tid hemma och började planera
för en något annorlunda semester.
Mest sökt under juni i år på Blocket var
hund, följt av bilar och cyklar. Men även sök-
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ningar efter att hyra har gått upp och på Blocket finns möjlighet att hyra allt från en stuga vid
en sjö, till en båt, eller en husvagn.
– Allt fler inser hur praktiskt det är samtidigt som miljömedvetenheten ökar. Förhållningssättet till saker och ägande håller också på
att förändras och driver både begagnathandelns
och delningsekonomins frammarsch i Sverige.
Vi vill vara en positiv kraft i samhället och
göra det enklare för människor att fatta smarta,
ekonomiska och hållbara beslut i vardagen, och
förändra hur vi konsumerar till det bättre. Vi
vill uppmuntra fler till att göra bättre val, så att
många små bättre beslut tillsammans gör stor
skillnad, och att vi alla tillsammans tjänar på
Blocket, denna sommar, men även nästa och den
efter det, avslutar Tero Marjamäki.
Text: Redaktionen
Illustration: Blocket

Stockholms skärgård har alltid varit en tillflyktsort för
storstadsbor och när Covid-19 håller många hemma är trycket
extra stort. Med rätt planering finns det plats för alla. Från
Öregrunds kobbar och skär till Landsorts vindsvepta fyrplats i
söder – och på nära 30.000 fantastiska öar däremellan.
Har du möjlighet att ta dig ut och hem säkert? Kanske på udda
tider eller med taxibåt eller för egen maskin.
Tack för att du planerar din resa, håller avstånd och följer sunda
rekommendationer på hotell, krogar, vandrarhem, himmelska
klippor och badvikar.
För somrig inspiration och ansvarsfulla semestertips, besök
stockholmarchipelago.se

Foto Henrik Trygg

Var rädd om skärgården i sommar

Samla dina lån och
sänk räntan.
Välkommen in på advisa.se

