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loka brunn & grythyttan

KARIN TILLMAN
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Besöksnäring blir lite av ett tema på den första Mälardalssoffan i Almedalens historia. 

Joakim Lindholm, vice vd på Stockholm Skavsta flygplats pratar om flygplatsens framtid, bland 
annat med anledning av de nya ägarna och den framtida Ostlänken.

På programmet har vi också den populära nyhetspanelen med Vidar Andersson från Folkbladet 
Östgöten, Lars Ströman från Nerikes Allehanda och Olof Jonmyren från Södermanlands Nyheter.

I soffan denna morgon sitter också Mia Spendrup som är vd för Loka Brunn och Grythyttan och 
Karin Tillman från Steam Hotell i Västerås. 

Medverkar gör även ägarna till Jürss gårdsmejeri som numera är stationerade i Hälleforsnäs i 
Sörmland och som nyligen har kammat hem både ett guld och ett brons för sina goda ostar  
i Ost-VM.

Programledare är naturligtvis Julia Rosqvist som vanligt. 

Anmäl dig här senast fredag 29 juni 
Att besöka Mälardalssoffan är kostnadsfritt
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Välkommen till Mälardalssoffan 
Almedalen den 4 juli 08.00—09.30 

Mälardalsrådets tält, Mellangatan 19, Visby 
I år tar vi vår Morgonsoffa med Julia Rosqvist till Almedalen. Det är premiär för Mälardalssoffan! 

Besöksnäring är temat och vi kommer få träffa en rad olika personer med skiftande perspektiv. Även 
vår populära nyhetspanel tar tempen på aktuella nyheter. Välkommen på en bra start på onsdagen!

På plats i soffan denna morgon: 
Joakim Lindholm, vice vd på Stockholm Skavsta flygplats som pratar om flygplatsens framtid,

bland annat med anledning av de nya ägarna och den framtida Ostlänken.

Mia Spendrup, vd för Loka Brunn och Grythyttan Gästgivaregård, berättar om visionen
”Loka Brunn skall vara Sveriges främsta spa- och mötesplats med vatten i fokus”.

Karin Tillman, ansvarig för möten & event på Steam Hotell i Västerås om hur en destination skapas.
I Västerås har ett 100 år gammalt ångkraftverk fått en ny historia och en egen värld har växt fram.

Som en extra frukostinspiration har vi med oss ägarna till Jürss gårdsmejeri som
nyligen kammade hem både ett guld och ett brons för sina goda ostar i Ost-VM.

Anmäl dig kostnadsfritt här senast fredag 29 juni 

Almedalspremiär

4 juli 2018 - 08.00-09.30 - Mälardalsrådets tält - Mellangatan 19, Visby

https://simplesignup.se/private_event/134284/f86eb8884f

