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M A G A SI N ET STU REB A DET

I Stockholm City, närmare bestämt på Klara Strand och i Tändstickspalatset,
finns kontors- och konferensytor för de som värdesätter exceptionell service
och komfort i en familjär miljö. Den som väljer att ha sitt kontor, möte
eller fest i lokalerna i Tändstickspalatset får även byggnadens spännande
historia på köpet, samt det senaste tillskottet i Klubben.

Generösa,
nära och familjära
a v O F E L I A VA S Q U E Z G R A A H - H AG E L B Ä C K

"Hela palatset präglas av
en högtidlig och intim stämning"

Lockande anrik miljö
På Tändstickspalatset vakar Ivar
Kreugers ande över rummen, vilket
skapar viss mystik och skänker extra
glamour över de många eventen.
Under åren har olika tillställningar
som bröllop, företagsfester, privata
middagar och födelsedagsfester gått
av stapeln i lokalerna där 1920-talsinredningen samsas med moderna
klassiker och de senaste designföremålen.
– Hela palatset präglas av en högtidlig och intim stämning och det
här är den perfekta platsen för den
som vill ha något utöver det vanliga,
konstaterar Sanna Gernandt.

Högt i tak på Klara Strand
Några hundra meter västerut vid
Klara Strand finns ett stort utbud
av möteslokaler och en matsal med
plats för uppemot 250 sittande
matgäster. I matsalen på Klara är
det populärt med sociala middagar
där maten som serveras i karotter
skickas runt av gästerna själva.
– Det skapar en familjär stämning som gör att man känner sig
som hemma. På Klara är det lättare
att låta gästerna rumstrera om då
lokalen är tillåtande. Här är det gott
om utrymme och vi kan vi ta ut
svängarna lite mer.
De stora takfönstren ger ett
behagligt ljus sommartid och under
vinterhalvåret sitter gästerna ombonat i värmen och ser hur snöflingorna dansar utanför mot en stjärnklar
himmel. Det strategiska läget med
bra kommunikationer nära centralen
är ytterligare en bonus. Utöver den
magnifika matsalen finns en mysig
lounge med utsikt över Karlbergskanalen.

Dukarna i grågrönt grovt linne och den
handgjorda servisen designad enbart
för koncernen ackompanjeras gärna av
kreativa blomsterdekorationer efter
önskemål.

Ett lyckat helhetskoncept
– Vi har många strängar på
vår lyra, allt från ett litet mingel
med snittar efter en konferens, en
storslagen fest, en bokrelease eller
kanske en mysig middag i Klubbens
kök…hos oss kan allt hända!

Ett uppskattat inslag är den stora julgranen
på Klara som varje år överraskar gästerna och
tar dem med häpnad.
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edan Ivar Kreugers dagar har
fester varit ett självklart inslag
på Tändstickspalatset. Även om
mycket har ändrats sedan Tändstickskungens glansdagar, är fest och
glädje i de anrika lokalerna alltjämt
ett naturligt inslag i verksamheten.
Under sin storhetstid hyrde Ivar
Kreuger till och med in statister till
festerna på Tändstickspalatset för att
ha mycket folk på sina bjudningar.
Palatset, känt för sina pampiga tillställningar, var en självklar mötesplats vid festligheter och ett viktigt
nav i societetslivet.

– Det har alltid varit liv och rörelse
i byggnaden, som bjuder in gästerna
till en avskild oas mitt i hjärtat av
den brusande storstaden, säger
Sanna Gernandt, First Impression
manager på Lundqvist & Lindqvist.
Idag inhyser lokalerna ett exklusivt kontorshotell med tillgång till
goda konferensmöjligheter i anrik
miljö. För två år sedan invigdes
Klubben, som är en medlemsklubb
för företagare och entreprenörer
som är ute efter en arbetsplats
utöver det vanliga.
– Vi bedriver en unik verksamhet
i sitt slag och förvaltar ett arv.
Vår uppgift är att ta med Tändstickspalatset med dess nuvarande
verksamhet in i 2000-talet samtidigt
som vi bevarar dess originalitet,
fortsätter Sanna Gernandt.
Förutom Tändstickspalatset så
erbjuder också Lundqvist & Lindqvist lokaler med stora möjligheter
i de gamla Klarakvarteren invid
centralstationen.

