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BAKGRUND
Våren 2017 hyrde ateljé Lyktan ett centralt boutique-hotell i italienska 
Milano i samband med den stora Salone Internazionale del Mobile-mäss-
san. Planen var att byta ut all befintlig belysning mot vår egen. Den här 
typen av utställning var något helt nytt, och besökarna tyckte om det. 
Svensk belysning i internationell miljö blev en succé. Efter fem fram-
gångsrika dagar demonterade vi alla armaturer och tog dem med oss 
hem till Åhus igen. Men, tänker den skeptiske, allt detta jobb för några få 
dagars exponering? Är det värt det? Självklart, enligt oss. Har man belys-
ning i världsklass är det dumt att inte visa upp den när världen tittar på. 

Året efter var tanken att skulle vi göra om samma sak, denna gång i Lon-
don. Vi besökte ett tiotal hotell i jakten på något som skulle kunna tänkas 
passa. Det var, utan att överdriva, inte helt lätt. Med trötta ben och hjär-
tan som klappar för Åhus fick vi plötsligt en idé, där vi satt och pustade ut 
i en, för London så typisk, Chesterfield-fåtölj. – Varför gör vi inte det här 
på hemmaplan i stället?

Sagt och gjort. När vi landade på svensk mark hade vi planen klar för oss. 
Nu skulle den bara gå i lås. Det första samtalet gick till Anders och There-
se på Åhus Gästgivaregård, ”Gästis” hade ju allt det vi inte lyckats finna i 
London. Tycke uppstod och samtalet skulle komma att bli starten för det 
som du just nu befinner dig i. Uppfyllda av parets positiva energi ringde vi 
runt till andra drivna företagare som vi tänkte skulle vilja vara med.

Från snickeri och möbelformgivare till sängfabrikör och inredaren Lena 
Nyström – alla var de intresserade av att bli en del av projektet. Idag har 
den där idén som föddes i en sliten Chesterfield-fåtölj i London blivit 
verklighet, och vi är stolta över att kunna erbjuda dig den här hotellupp-
levelsen. Alla åtta rummen i projektet är unikt inredda med engagemang, 
nyfikenhet och yrkesstolthet.

Välkommen! 

Entré till Palazzo di Segreti, Milano 2017



ÅHUS GÄSTGIVAREGÅRD
Åhus Gästgivaregård omges onekligen av både tradition och gemyt.
Rötterna går tillbaka till tidigt 1700-tal, då gästgivaregården endast om-
fattade den gula tvåvåningsbyggnaden. I östra delen av bottenvåningen 
höll då sjömän och hamnfolk till, medan det var från den andra halvan 
som krögaren sålde sitt brännvin, långt före monopolets tid.
På andra våningen fanns matsalen, dit det lite finare folket kom för att 
äta middag.

Idag har Åhus Gästgivaregård 70 bäddar fördelade på enkelrum, dub-
belrum. Dessutom rymmer 5 olika konferenslokaler allt från två till 100 
personer. Den självklara målsättningen är att ge varje gäst en trivsam 
vistelse med allt vad det innebär av god mat, boende, service och effek- 
tiva konferenser.



LENA NYHOLM
Lena Nyholm inreder hotell, restauranger och privata hem, stylar pro-
duktkataloger, ritar möbler, tapeter och mattor och har formgivit lampan 
Omnia för ateljé Lyktan. Hon designar även tv-program som t.ex. Så 
mycket bättre, Helt Lyriskt och Big Brother.

”Jag vill skapa miljöer som ger ett avtryck, som överraskar, inspirerar och 
får besökaren att vilja stanna kvar. Genom att skruva till de önskemål 
och förutsättningar som finns, lägga till lite mer, och se till att allt skapar 
harmoni, så blir miljöerna härliga och personliga. Jag älskar att kombinera 
färger, mönster och stilar så att en intressant balans förhöjer rummets 
karaktär. Om du är ute efter en vit och enkelt inredning så har du kommit 
fel, mitt motto är More Is More, för om man ska göra något ska man göra 
det ordentligt.”
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FÖRE
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Skogen
Den är alltid där, vart vi än är
Den väntar på oss när vi är någon annanstans,
och den omfamnar oss när vi kommer dit
Naturen
Ta hand om den 
så som den tar hand om dig
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Ett skepp på ett stormigt hav mot nya äventyr
En skön fåtölj i ett härligt bibliotek
som tar oss dit vi inte varit förr
En flirt med en svunnen tid
som påminner oss att 
allt inte var sämre förr
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Skålen med mintpastiller 
som alltid stod på min farmors soffbord
var en mjuk kontrast till hennes svarta humor
som lärde oss om livets
så många konstigheter
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Hotellets minsta rum
Allt annat än en besvikelse
För att alla är lika värda
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Kontraster
Svart och vitt
Mjukt och hårt
Himmel och hav
Ingenting existerar 
utan sin motsats
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Att få somna och vakna
mitt i den vackraste av blombuketter
Vilken dröm
En dröm som blir till verklighet
i ett rum där drömdagar är en realitet
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Det är tillsammans vi lever som mest
så varför välja en färg
när många blir en fest
Varför välja ett kakel
när man kan ha sex
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Vi är inte vuxna
när vi slutar att vara barn
Vi är vuxna
när vi vågar vara barnsliga
För livet är inte så allvarligt
som vi ibland verkar tro









PARTNERS
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ATELJÉ LYKTAN

ateljé Lyktan är ett traditionsrikt belysningsföretag som 
utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningsarmaturer 
för både ute- och inomhusbruk, med svensk design för 
offentlig miljö och kräsna konsumenter.

Vår vision är att med innovativa lösningar och fulländad 
design bli en attraktiv leverantör till samtliga våra sam-
arbetspartners och kunder. Vi skall också vara extremt 
lyhörda för kundens önskemål och marknadens krav 
gällande våra produkter och tjänster, för att på så sätt möta 
dessa behov tidigt i utvecklingsprocessen. Vi strävar efter 
att med modernaste teknik och energieffektiva lösningar 
bidra till en bättre miljö både för våra kunder och för den 
värld vi lever i.

BELYSNING www.atelje-lyktan.se

BLÅ STATION

Blå Station finns i Åhus på den sydsvenska ostkusten, där 
havet är i ständig rörelse, precis som vi. Blå Station starta-
des 1986 av en hemvändande formgivare, som efter år av 
framgång ville tillbaka till sina barndomsrötter. Formgiva-
ren var Börge Lindau, känd som en i design teamet Lindau 
& Lindekrantz. Blå Station står för B som i Börge, L som i 
Lindau och Å som i Åhus. En station är en plats för möten, 
avsked, glädje och tårar. Därför kallar vi det vår station -  
Blå Station.

För att möta dagens krav och önskemål, krävs ett 
innovativt sinne, ett barns nyfikenhet och ett hjärta som 
förkastar genvägar och lättja.

Peace, Love and Good Design

MÖBLER www.blastation.se

FM MATTSSON

FM Mattsson är en del av den ledande, svenska krantillver-
karen FM Mattsson Mora Group som 2015 firade 150 år. 
År 1865 grundades företaget av gelbgjutaren Frost Matts 
Mattsson i Östnor utanför Mora där han bland annat till-
verkade detaljer till urverk och sockendräkter. Den första 
kranen gjöt han redan 1876. I FM Mattsson Mora Group in-
går förutom FM Mattsson även Mora Armatur och Damixa. 
Den röda tråden i verksamheten är ledande teknologi, hög 
kvalitet, attraktiv design och miljövänlighet. FM Mattsson 
Mora Group, vars verksamhet än i dag är koncentrerad till 
Mora, omsatte 2018 över 1,1 miljard kronor och hade över 
480 anställda.

BLANDARE OCH DUSCHSET www.fmm-mora.com/se/

GEBERIT

Geberitkoncernen är marknadsledande i Europa inom 
sanitetsprodukter och har stark lokal närvaro i de flesta eu-
ropeiska länder. Produktionsnätet omfattar 29 produktions-
anläggningar varav en ligger bara några mil härifrån, i Bro-
mölla. Under varumärket Geberit marknadsförs bland annat 
duschtoaletten Geberit AquaClean som rengör användaren 
med en uppfräschande vattenstråle, installationssystem, 
spolplattor, golvbrunnar samt avlopps- och tappvattensys-
tem. Under varumärket Ifö marknadsförs toaletter, handfat, 
duschar, badrumsmöbler, speglar och badkar. Vissa av pro-
dukterna kan du se och prova här på Åhus Gästis. Vi hoppas 
att du kommer att trivas under din vistelse och att du tar en 
närmare titt på våra fina produkter. 

TOALETTER, HANDFAT OCH BADRUMSMÖBLER www.geberit.se

HAGER ELEKTRO

Specialist på elinstallationer i bostäder och kommersiella 
byggnader. Hager är en ledande leverantör av system, lös-
ningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig 
från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem 
och smart fastighetsautomation för installation i bostäder 
och kommersiella fastigheter.

Följ vår blogg där du hittar produkter och lösningar för 
en smartare och effektivare vardag. Titta även in på vår sida 
med referensobjekt och låt dig inspireras av de realiserade 
projekten och se hur produkterna och lösningarna passar in.

 Vi arbetar alltid i nära sammarbete med dig som gör 
hotelldrömmar till hållbara koncept. Vi vet nämligen att du 
behöver skräddarsydd design för att skapa en unik interiör. 

BRYTARE OCH KONTAKTER www.hager.se

IFÖ ELECTRIC

Ifö Electric är välkänt för sin porslinsproduktion i södra 
Sverige. Företagets historia startade i början av 1900-ta-
let inte långt ifrån Ivön, där kaolinlera bröts. Företaget 
har spelat en viktig roll i svensk industrihistoria med sin 
produktion av säkringar, kulodosor, och hållbara porslin-
sarmaturer. Belysningsarmaturerna har blivit skandinaviska 
klassiker och känns igen i många hem och offentliga miljöer. 
Armaturer designade av Sigvard Bernadotte på 60-talet, 
Knud Holscher på 80-talet och av Duoform på 00-talet är 
fortfarande populära och i produktion.

Ifö Electric ligger i Bromölla på gränsen mellan Skåne 
och Blekinge, vid vackra Ivösjön, och har i mer än 100 år 
satsat på porslin - naturens eget material.

BADRUMSBELYSNING www.ifoelectric.com



KALI SNICKERIER

Kali har blivit ett begrepp på den svenska marknaden när 
det gäller dörrar och glaspartier i offentlig miljö. 

Med stort kvalitetsmedvetande och högsta krav på 
funktion, form och design skapas den känsla som bara en 
Kaliprodukt kan ge. Kali dörrar och glaspartier tillverkas 
inom Kali-Gruppen. Tack vare ett nära samarbete med 
arkitekter och entreprenörer, och genom en väl anpassad 
tillverkningsprocess tillåts flexibilitet och speciallösningar 
och därigenom skräddarsydda produkter för varje objekt.

DÖRRAR www.kali.se

KNAUF DANOGIPS

Knauf-gruppen är ett världsomspännande företag och 
en av Europas ledande tillverkare av byggmaterial med 
produktionsanläggningar på mer än 220 platser runt om i 
världen och drygt 26.500 anställda. En position som för-
pliktigar och resulterar i ett intensivt arbete med forskning 
och utveckling i nya och förbättrade produkter och system. 

Knauf tillverkar främst gipsprodukter, kalk- och cement-
produkter samt värmeisoleringsmaterial som marknadsförs 
och distribueras i samtliga europeiska länder och ett flertal 
utanför Europa. I Sverige finns Knauf med en effektiv pro-
duktionsenhet i form av Knauf Danogips i Åhus där också 
det svenska huvudkontoret finns. Försäljningskontor i Sve-
rige finns i Åhus, Sävsjö, Göteborg, Stockholm och Umeå.

GIPS www.knauf.se

LJUS & COMFORT

Vi har över 60 års erfarenhet i solskyddsbranschen och 
med ledord som kvalité, service, känsla och kunskap har vi 
skapat ett förtroende hos våra kunder som återkommer 
år efter år. Vi är specialister på invändigt och utvändigt 
solskydd så som rullgardiner, persienner och markiser.

Under åren har de tekniska förutsättningarna och 
möjligheterna utvecklats. Det har vi med. Lika stolta som vi 
är över våra traditioner, är vi noga med att ligga i framkant 
när det kommer till ny teknik. Vi förenklar helt enkelt din 
vardag! Smarta hemfunktioner är en del av vår vardag. Att 
styra sin markis, rullgardin, garageport, grind och belysning 
med ett enkelt knapptryck alt. från din smartphone förenk-
lar vardagen mycket. 

GARDINER www.ljusochcomfort.se

SKANDIFORM

Det är i Vinslöv i nordöstra Skåne som berättelsen om 
Skandiform tog sin början. Året var 1962 och det är här 
som vi än idag fortsätter att nå nya framgångar.

Det är här vi skapar våra möbler. Tidlösa möbler med 
fokus på form och funktion. Välgjorda hantverk för möten 
mellan människor i olika miljöer. Det är här vår kunskap bor. 
Vår samlade kunskap om design och detaljer. Vår erfaren-
het och tradition som vi med stolthet för vidare. Det är här 
vi utvecklar våra möbelfamiljer. I samspel med naturen och 
väl utvalda formgivare. Hållbara serier som tål tidens tand. 
Inspirationen får vi från vår omgivning. Kulturen från vårt 
ursprung och vår värdegrund. Allt vi gör sker med förnuft 
och känsla. Vi kallar det för Scandinavian Sense.

MÖBLER www.skandiform.se

STOBY MÅLERI

Stobys hantverkare anlitas vid både större och mindre 
uppdrag av både konsumenter och professionella bestäl-
lare. Uppdragen kan vara allt från små punktinsatser till 
totallösningar inom måleri, golv, kakel, kök och bad. Vi 
utför dessutom beläggningar av fogfria industrigolv, där vi 
hjälper till med allt, från rådgivning till färdig yta.

Våra projektledare och hantverkare är erfarna och 
kompetenta. Vi tar ansvar för projektet från början till slut. 
Välkomna att kontakta oss för kostnadsfritt offertförslag.

FÄRG OCH KAKEL www.stoby.se

TALIA BEDS / SLEEPANGEL

TALIAbeds är ett Skandinaviskt inspirerat företag från 2016 
med sitt ursprung från gröna Irland och företaget Kaymed. 
Med över 100 års historia och erfarenhet inom sängar, 
inovation och sovande har vi utvecklat ett sängprogram 
designat i Sverige med utgångspunkt från användaren för 
att säkerställa en fräsch god natts sömn.
SleepAngel är ett företag grundat 2009 på Irland. Fokus 
från början var att se till att vi som delade sängmiljö (hotell, 
sjukhus mm) skulle få en så ren miljö som möjligt. Detta 
möjliggjordes med en kudde utan sömmar och med ett pa-
tenterat filter som ser till att inget kommer in i stoppnings 
materialet utan bara ren luft. Nu har sortimentet utvecklats 
och omfattar hela sovmiljön.

SÄNGAR, KUDDAR, TÄCKEN OCH BÄDDMADRASSER  www.taliabeds.com / www.ahus.sleepangel.eu
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DAVID DESIGN
MÖBLER www.daviddesign.se

HÖGANÄS TRÄPROFILER
LISTER www.traprofiler.se

LOVELYLINEN
BÄDDSET www.lovelylinen.se

KIMA HEATING CABLE
VÄRMESLINGOR BADRUM www.kima.se

MILLIKEN
HELTÄCKNINGSMATTOR www.milliken.com

SANDBERG WALLPAPER
TAPETER www.sandbergwallpaper.se

STUDIO GLASHYTTAN
GLAS OCH KARAFFER www.studioglashyttan.se

STUDIO LISA BENGTSSON
TAPETER OCH KUDDAR www.studiolisabengtsson.se
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