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TILLSAMMANS MEN SJÄLVA

Bild anno 1897

HYR HELA SLOTTSVILLAN
UMGÅS MED DOM DU

KÄNNER DIG TRYGG
MED I EN SÄKER MILJÖ

12 sovrum 
plats för 21 personer, 2 sviter, 7
dubbelrum, 3 singelrum

1 000 kvm
bara för ditt sällskap, att disponera
som ni vill, precis som Whilhelm
Tham på 1800-talet

Aktiviteter
det finns bastu, biljardrum, projektor för

film, salonger att läsa tidningar eller ta en
tupplur i, brädspel eller krocket i

Slottsparken

10 000 kr/natt
2 nätter 20 000 kr

Frukost
serveras på individuella brickor,
antalet gäster påverkar inte
kostnaden

Vinprovning
njut av goda viner med

tillbehör i husets vinkällare

Småländska Skogar
        närhet till vandringsleder, golfbanor,

cykling och vacker natur



en klassiker 
 får nytt liv

1
8
9
5Husqvarnafabrikens disponentbostad

från 1895 byggdes som ett hem för

Wilhelm Thams familj med nio barn. 

Idag har bostaden omsorgsfullt

renoverats av ägarna. Känslan av ett hem

har återskapats och som gäst vill du inget

hellre än att umgås och mysa i husets

alla rum. 

Michaela & Christian har tagit inspiration

från världens alla hörn. Det gamla har

bevarats och det nya har introducerats

på ett smakfullt sätt så att du ska känna

dig som hemma. 

Varje Disponenthustru har satt sin prägel

på villans inredning. Vi tar dig gärna på

en resa genom husets epoker och

förtäljer historierna som givit villan sin

karaktär. 



DINA 
            VÄRDAR

Christian, Slottsvillans hustomte
med kärlek till våra gäster. Ingen
bär fler hattar. Vaktmästare,
personlig guide eller bartender.
Blandar den godaste Whiskey
sour och ser till att LP-samlingen är
top-notch. Hatten av. 

AKTIVITETER & SERVICE
christian ullmark

KOCK & SOMMELIER
michaela ullmark

Michaela, Slottsvillans husfru med
kärlek till mat och dryck. Hon
lagar mat som en konstnär målar
en tavla och precis som konstnären
har hon alltid en pensel i
bakfickan. Du kommer inte bli
besviken. Det är ren kärlek. 

verk av konstnären Miguel Vallinas som pryder receptionen



L Y X I G T  

O C H  

O P R E T E N T I Ö S T

SMÅLÄNDSKA 

SMAKER

Mat ska inte vara så komplicerat. Vi är omgivna

av duktiga fiskare, bönder och hobby-odlare (vi

själva) som bryr sig om en sak. God mat. 

Vi lagar gärna mat till dig och ditt sällskap. För

500kr pp ordnar vi kvällens trerätters. För en

extra 500kr pp matchar vi rätterna och lite

därtill med kvällens vinpaket. Världens bästa

deal tycker vi. 

Finporslinet från disponenternas tid och

silverbesticken putsas inför ert besök. Kanske

låter pretentiöst men hos oss får man gärna äta

i soffan eller i vardagsrummet för den delen.

Stället är ju ditt för ett eller två dygn så du

bestämmer. 

Vätterröding med potatis från

landet och svensk rom. Enkelt.

Och gott. 

Porslin från Disponent Gustav Thams tid i villan



UPPLEV
SMÅLAND

Omgivningarna kring Slottsvil lan
är varierande och sagolika i sann
John Bauer anda. Trolska skogar,
långa sandstränder och glit trande
sjöar. Här finns mycket att
uppleva. 

10 minuter från hotellet finner du
Äppledalen. Här produceras allt
från must ti l l svensk calvados.
Njut av lokalrostat kaffe och
besök instagramvänliga butikerna
Grosseriet och Grafitgrå.

Det finns gott om andrum här.
Vandra upp för Pustaleden och
upplev magiska vyer. Ta med dig
cykel och utforska den omtalade
Klevaliden och terrängcykling
nedför Huskvarnaberget. 

Sugen på mer fart och fläkt?
Besök en av Jönköpings populära
uteserveringar överblickandes
Munkjön och stadens kulturhus
eller besök det populära
tändsticksområdet. 

Åk på tur ti l l mysiga Gränna och
om tid ti l låter besök vackra
Visningsö, en favvo hos många.
Lär dig hur man bakar polkagris
eller åk häst och vagn i naturskön
miljö. 

FRÅN SKOG T I L L  STRAND

SVEMESTER  2020

Vy från Huskvarna stadspark

Åppledalen, allt från must till svensk calvados

Blomsterrummet på Slottsvillan



G Ö T E B O R G
( 2  T I M M A R )

S T O C K H O L M
( 3  T I M M A R )

M A L M Ö
( 3  T I M M A R )

"MITTEN" AV
SVERIGE
Klart vi vet att Sverige är större än så,
men ofta hör vi att Huskvarna är landets
knutpunkt med sitt strategiska läge mellan
sveriges största städer

ALLA VÄGER
LEDER TILL...

Huskvarna ligger invid
sveriges näst största sjö

Vättern, bara 10 minuter
från centrala Jönköping

SMÅLAND



REDO FÖR EN SVEMESTER?

036 14 20 90


