Ny dom kan stoppa Airbnb i Sverige

Resredaktör:
ELISABETH MONTGOMERY

MMAirbnbM iM SverigeM kanM haM fåttM
sinMdödsstöt.MEnMnyMdomMiMhyresnämndenMiMStockholmMstopparMenM
bostadsrättsinnehavareMpåMSöderM
iMStockholmMfrånMattMhyraMutMsinM
lägenhetMtillMbesökandeMturister.
BostadsrättsföreningenMhävdarM
attMkvinnanMgåttM”bakomMryggen”M
påMföreningen,MdetMvillMsägaMinteM
inhämtatMderasMtillstånd.

E-POST: alltomresor@expressen.se INTERNET: www.expressen.se/res
ANNONS: Patrik Myrbäck, 08-738 30 00

HyresnämndenMkonstaterarMattM
uthyrningenM viaM AirbnbM ärM attM
betraktaMsomMhotellverksamhet.
–M IM ochM medM denM härM domenM
kännsM detM somM hyresnämndenM iM
StockholmM bestämtM sigM förM hurM
denMserMpåMsaken,MsägerMLineMZandén,M förbundsjuristM påM FastighetsägarnaMSverige.
M
MÅNS IVARSSON

˚rhus har blivit
MÅNDAG 31 AUGUSTI 2015

MMm Med tre stjärnrestauranger i Guide
Michelin har Århus tagit plats som
ett kulinariskt resmål i Danmark.
MMm Vi äter både mycket och gott –
och trampar bort måltiderna på
bycykeln.

Veckans
resa

SMARRIGT. Kaféliv vid Vadestedet i Århus.

˚RHUS

Foto: VISIT DENMARK

Danmarks andrastad bjuder på utsökt mat – men
ÅRHUS, DANMARK.MNärMenMkvinnaM
iMMMfläckigtMförklädeMochMenMgråMfiltMöverM
axlarnaMbjuderMpåM”ruskomsnusk”MkännsM
detMinteMsomMattMÅrhusMärMenMdestinationM
förMläckergommarMprecis.MPåMtallrikenM
MliggerMenMklickM1800-talsröraMsomMpåminnerMomMärtsoppa,MmenMärMmycketM
Mtjockare.
Vi är i Den gamle by, Århus svar på
Skansen med miljöer från 1700-, 1800och 1900-talen. Den gamle by har en
halv miljon besökare om året, men vi är
mer intresserade av dagens Århus, med
en räcka bra restauranger.
SåMviMfortsätterMtillMkrog-MochMbartätaM

Jægergårdsgade.MPåMStMPaulsM
ApothekMserverasMcocktailsM
tillMmaten.MSvenskaMMalinM
Aminoff MjobbarMiMMbaren.
–MJagMharMbottMiMmångaM
årMiMKöpenhamnMmenMbaraM
tvåMmånaderMhärMiMÅrhus.M
JagMtrivs.MDetMärMliteM
lugnareMhär.MFolkMharMmerM
tidMförMvarandra,MsägerMhonM
ochMblandarMenMStMPaulsMdaiquiriMnoM4MmedMhavtornMochMlime.
OchMsedanMpåMkvällenMåkerMviMutMiMenM
villaförortMförMmiddagMpåMVillaMKähler.M
UtsöktMmatMiMännuMläckrareMmiljö,MidelM

danskMdesignMochMegetMporslin.M
KählerMärMenMavMDanmarksM
populärasteMporslinstillverkare,MkändMframförMalltMförM
sinMrandigaMvasMOmaggio.

”Vi går in
i regnbågen
och ser
Nästa dag fortsätter
iMMsammaMgourmetManda.MMenM
Århus i alla viMhinnerMmedMmerMänMmatM
färger” iMMDanmarksMnästMstörstaMstad.M

DenMstoraMglascirkelnM”YourMRainbowMPanorama”MavMdenMdansk-isländskeM
konstnärenMOlafurMEliassonMsvävarMöverM
ArosMkonstmuseum.MViMgårMinMiMregnbågenMochMserMÅrhusMiMallaMfärger.M

Lite utanför stan liggerMMoesgaardM
museum,MsomMöppnadeMförraMhösten,M
2014.MMuseetMserMutMsomMenMskidbackeM
därMdetMliggerMmedMgräsMpåMdetMlutandeM
taket.M
HuvudnumretMärMGrauballemannenM
somMliggerMpåMsidanMiMsinMmonter.M
EfterMnärmareMtvåtusenMårMiMenM
MtorvmosseMärMhansMskinnMblanktMsomM
putsatMläder.
Men vi släpper inte fokus på maten.
Smörrebröd med ekologiskt och närodlat
pålägg bland loppisfynd och
industrilampor på Langhoff og Juul blir
en härlig lunch.

Tre karibiska öar jag drömmer mig bort till
Vem längtar inte efter att
åka till en karibisk ö inom
en snar framtid?
På Allt om Resors webb
tipsar vi just nu om 13
paradisöar i Västindien.
Här är tre öar jag gärna
skulle besöka för att sila
vit sand mellan tårna.

Aruba. Det är stränderna som

Jamaica. Överallt hör du Bob
Dominikanska republiken.
är grejen med denna smek
Marleys låtar, stranden Seven
Vajande palmer, turkosblått
månadsö. Eagle Beach är
Mile Beach i Negril är en av
hav och gräddvita stränder i
kanske den mest omsusade,
världens vackraste med
kombination med ett bergigt Babaru Beach.
Eagle Beach. perfekt vit sand för
utsedd till en av de bästa i
inland i nyanser av grönt.
världen. Naturligtvis för
barfotapromenader.
Här kan du som Angelina Jolie
den vita sanden som består av små
Rick’s Café där unga män
och Brad Pitt och äta dig mätt
fragment av koraller. Den sydligaste dyker 20 meter ner i vattnet
på öns kök på restaurang El
delen Manchebo Beach är finast.
är spektakulärt.
Seven Mile Beach. Conuco i Santo Domingo.

ELISABETH MONTGOMERY

en gourmetstad
elisabeth.montgomery@expressen.se

˚RHUS

REGNBÅGE. Spanska

systrarna Leyre och
Lara Garijo i Regn
bågen på Aros.

Åboulevarden.

NYBYGGT. Stads

delen Isbjerget ser ut
som det heter.

RESA DIT
MMSASMbörjarMflygaMdirektMfrånMArlandaM25M
oktober,MprisMfrånMcirkaM1M600MkronorMturM
ochMretur.MSunMAir/BritishMAirwaysMflygerM
nonstopMfrånMStockholmMBrommaMochM
GöteborgMförMcirkaM4M000Mkronor.M
MKöpenhamn–ÅrhusMfrånM1M900MmedMSAS.M
FärjaMmedMStenaMLineMVarberg–GrenåM
ellerMGöteborg–Frederikshavn.

RESA RUNT
MMLånaMenMbycykel.MLäggMenM
danskMtjugokronaMsomMiMenM
”Lägg en
kundvagnMochMcyklaM
dansk tjugoiväg.MPengenMtillbakaM
krona som i
vidMåterlämnande.

en kundvagn
och cykla
iväg”

BÄSTA TIDEN
Bageri i Den gamle by.

MMSommarhalvåret.

SPRÅK
MMDanska.

VALUTA
MMDanskaMkronor.MAnvändMgärnaM
Mkontanter,MmanMmåsteMoftaMbetalaMenM
extraMavgiftMomMmanMbetalarMmedM
MutländskaMkort.

PRISNIVÅ
MM107MprocentMavMMSverigesMenligtMForexM
semesterindex.

BO

Gastromé, med en
Michelinstjärna.

MMFyrstjärnigaMComwellMnäraMJægergårdsgadeMharMdubbelrumMfrånMcirkaM
1M500Mkronor.MTvåstjärnigaMCabMInnM
centraltMvidMMÅboulevardenMharMdubbelrumM
frånMcirkaM750Mkronor.

BRA ATT VETA

Vi spar det bästa till sist. Av Århus tre

Michelinkrogar väljer vi Gastromé,
krogen som förvånade alla med att få en
stjärna bara månader efter att den
öppnat i augusti 2014. Michelininspektö
ren var här när krogen bara varit öppen
en vecka.
– Han skulle till vår andra restaurang
Det gamle mejeri men läste på webbsaj
ten att vi skulle öppna Gastromé. Då kom
han hit i stället, berättar Søren Jakob
sen, en av ägarna.
Några fler anonyma Michelinbesök
senare kunde han och kollegan William
Jørgensen bärga Michelinstjärnan. En

välförtjänt sådan, tycker jag efter en
sjurätters avsmaknings
meny. Godast på bordet?
˚RHUS
Kanske kammussel
cevichen. Eller torsk
tartaren. Eller profitero
les som ser ut som
småsten.

Efter en sådan kväll är

det skönt att kunna låna
en bycykel och få röra sig
lite nästa dag. Jag cyklar
ut till Isbjerget, Århus
nyaste stadsdel med hus

som ser ut som området heter. Det är inte
lätt att hitta genom hamn
områden och byggarbets
platser. Århus gör som
andra städer och sträcker
sig mot havet. Bostäder
byggs och ett nytt biblio
tek har precis invigts vid
vattnet. Än så länge är det
mest rörigt, men det är
bråttom.
2017 blir Århus en av
Europas kulturhuvud
Elisabet Axås
städer. Då ska bygg
elisabet.axas@expressen.se
TEXT & FOTO
ställningarna vara borta.

Nordsjön

D A N M A R K
Århus

SVERIGE

även kultur, design och en torr gubbe

LÄS MER

MMwww.visitaarhus.dk,Maarhusupdate.dk
rrak
Skage

Kattegatt

Kammusselceviche på Gastromé.

MMÅrhusMärMDanmarksMandraMstadMmedM
cirkaM260M000Minvånare.M2017MärMÅrhusM
EuropasMkulturhuvudstadMtillsammansM
medMPafosMpåMCypern.MÅrhusMtvåMandraM
MichelinrestaurangerMheterMFrederikshøjM
ochMSubstans.
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