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Höst på Gunnebo

Lördag 15 oktober
blir det stilig dans
i Gunnebos södra
flygel. Dansen
framförs till musik
av barockensemblen
Corona Artis och
består av tidstypisk
dansmusik.

Onsdag 12 oktober kl. 18.30.
Mellan hav och land. Vackert och underhållande med
visartisten Axel Falk. Södra flygeln. Biljetter 150 kr inkl
kvällsmål.
Lördag 15 oktober kl. 16.00
Stilig dans. Höviskt, elegant, sirligt och förförande från
Paris salonger och teaterscener. Dansen framförs till
musik av barockensemblen Corona Artis och består av
tidstypisk dansmusik såsom sarabande, gigue, menuett m
m. Södra flygeln. Biljetter 150 kr.
Onsdag 26 oktober kl. 18.30
Onsdagskväll med teprovning. Håkan Kjellström från Tekompaniet berättar om teets kulturhistoria. Södra flygeln.
Biljetter 175 kr inkl kvällsmål och tepaket.
Onsdag 9 november kl. 18.30
Sirapslimpa, ciabatta, pain riche. En kväll i brödets tecken tillsammans med Anna Adén. Södra flygeln. Biljetter
150 kr inkl kvällsmål.

Nu är flyglarna invigda
Gunnebo är ett av Mölndals mest populära utflyktsmål. Sista helgen i september var det många som
kom för att delta i den festliga invigningen av flyglarna.
Gunnebo Slott och Trädgårdar bjöd allmänheten på kaffe, saft
och tårta när en viktig milstolpe bockades av i 1700-tals slottets samtidshistoria.
– Det var väldigt mycket folk och ett fantastiskt väder.
Mölndalsborna har tagit Gunnebo till sitt hjärta, säger vd
Lena Vikström.
Gustavianerna var där, liksom en och annan gycklare.
I vimlet dök dessutom självaste fru och fröken Hall samt
arkitekt Carlberg upp bland besökarna i dramatiseringen av
föreställningen Pigor och drängar sökes!

Musik i vagnboden

I södra flygeln höll före detta förste intendent på Nationalmuseum, Lars Sjöberg, en föreläsning på temat möbelhantverk under 1700-talet och idag. På lördagskvällen erbjöds

underhållning i den nyuppförda vagnboden av Gunnebos
”husensemble” Corona Artis som tillsammans med trubaduren Martin Bagge framförde föreställningen Lasse Lucidor
Lever! På fredagen och söndagen bjöds det på den specialskrivna Carlberg Hallå! med bland andra skådespelaren
Henric Holmberg.

Fler företagsarrangemang

Vad betyder då flyglarnas fullbordan?
– Att vi kan fortsätta att utvidga verksamheten med företagsarrangemang, konserter och butiksverksamhet. Flyglarna
är mycket flexibla och användbara. Företag kan ha möten i
vagnboden, använda smårummen i norra flygeln som grupprum och förtära en buffé i stallet.
Varje helg före jul erbjuder Gunnebo kaffe och hembakade
julkakor i vagnboden. Butiken i norra flygeln är redan i full
gång där besökare, stora som små, kan köpa julklappar. Vill
man få en sista titt på det omsorgsfulla hantverksarbetet i
flyglarna har man hösten på sig. Ta chansen!

Lördag 19 november kl. 18.00
I krig och kärlek. Alla människans lidelser presenteras
i detta porträtt i ord och toner av renässanstonsättaren
Claudio Monteverdi. På scen Vokalkvartetten VOX, Corona Artis. Slottet. Biljetter 150 kr.
Onsdag 23 november kl. 18.30
Gammaldags julpynt. Gör ditt eget julpynt i gammaldags
stil tillsammans med Anette Zeilon. Södra flygeln. Biljetter 175 kr inkl kvällsmål och material.
1-22 december
Gunnebos julbord. Gunnebos historiska julbord med
1700-talsinspirerade rätter, ekologiska grönsaker och
lamm som fötts upp på Gunnebo.
3-4 december kl. 11-16
Julmarknad på Gunnebo. Traditionellt konsthantverk och
närproducerad och ekologisk mat.
Lördag 3 december kl. 15.00
Dramavisning för barn. Familjen Hall behöver nytt tjänstefolk! Dramatiserad rundvandring i slottet. För barn i
åldrarna 7-12 år. Slottet. 50 kr per barn.
Söndag 4 december kl. 14.30 och 16.00
Spöksagor i slottet. Timo Nieminen berättar kusliga historier när vinden viner utanför slottet. För barn i åldrarna
7-12 år. Slottet. 50 kr per barn.
Onsdag 14 december kl. 18.30 och 20.00
Det strålar en stjärna. Stämningsfull konsert med Musikskolans Ungdomskör. Södra flygeln. 50 kr per person.
För bokning kontakta Gunnebo direkt
tel. 031-334 16 00. www.gunneboslott.se

Förvaltare med förkärlek till Mölndal
Harry Sjögren AB förvärvar
ytterligare fastigheter i Mölndal som ett led i att vara en
stor aktör även i framtiden.
– Vårt senaste förvärv,
GlaxoSmithKlines kontorsfastighet, erbjuder vi nu marknaden, säger marknadschef
Thomas Wesselhoff.
Fastigheten på totalt 4 650 kvadratmeter, inklusive ett 700 kvadratmeter stort lager, är en byggnad av hög
kvalitet.
– Den är en oerhört välskött och
välbyggd fastighet med högt tekniskt innehåll. I fastigheten finns
även gym, bastu, matsal med kök
och stor modern konferensanläggning. Dessutom är läget och tillgängligheten utmärkt.
Harry Sjögren AB värdesätter en
ensam hyresgäst men kan även
tänka sig flera hyresgäster.
GlaxoSmithKlines
Mölndalsverksamhet flyttas nu till Stockholm

förutom ett 30-tal personer som i
fortsättningen väljer Harry Sjögren
AB som hyresvärd i Högsbo.

Alltid vinnarlägen

Harry Sjögren AB är en offensiv,
aktiv och pålitlig fastighetsägare
som har ett 100-tal kunder i Mölndal. Företaget vill spela en aktiv roll
på marknaden genom att förädla
och utveckla fastighetsbeståndet
tillsammans med kunderna i goda
och långsiktiga affärsrelationer.
Harry Sjögren AB erbjuder lokaler
för kontor, butiker, lager och industri – alla i vinnarlägen.
– Våra fastigheter är strategiskt
belägna i expansiva områden med
hög tillgänglighet och goda framtidsutsikter. Vi valde därför för
flera år sedan att satsa på Mölndal,
det har vi inte ångrat. Vi märker
redan i dag att vi får allt fler förfrågningar från företag som vill
flytta till Mölndal, även från Norra
Älvstranden.

Fakta:

Harry Sjögren AB befäster sin ställning som stor fastighetsägare och förvaltare i Mölndal. För några veckor sedan
förvärvades GlaxoSmithKlines profilfastighet längs Söderleden som nu erbjuds marknaden.

Harry Sjögren AB grundades redan 1947 i Borås. Huvudkontoret finns
i Mölndal, lokalkontor i Alingsås och Borås. Företaget är helägt av
börsnoterade Castellum AB, ett av Sveriges största renodlade fastighetsbolag.
Harry Sjögren AB:s bestånd av kommersiella fastigheter är belägna
i väl utvalda expansiva områden, dvs. de tre kommunikationskorridorerna inom Göteborg - E6 söderut via Mölndal till Kungsbacka, öster
R40 till Borås samt nordost E20 till Alingsås.

www.tidning.net

Tel: 031-706 65 00 • Fax: 031-706 65 29
info@harrysjogren.se
www.harrysjogren.se
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