
Retrovågen - Henrik Bergström
Kontaktuppgifter se sid 27

Kliv in i den mysiga deli- & 
retrobutiken och botanise-

ra med allt från lokalpro-
ducerade ostar, kött, 
korvar, sylt och marme-
lader till gamla prylar. 
Henrik har jobbat med 
mat och dryck i 12 år 
och efter några år i 
restaurangbranschen 

så tröttnade han på 
allt massproducerat och 

utländskt.  
— Jag vill erbjuda mina 

kunder hållbara, klimatsmarta 
och äkta produkter. Inga mellanhänder och 
långa transporter. Man behöver inte importera 
tex olivolja när vi har fantastisk rapsolja från 
Västanås gård strax utanför Kristinehamn.

Dina favoriter i Kristineham?
— Oliveriet, Krukmakeri Hemjord, Lev Vackert. 
Det finns många vandringsleder i närheten och 
Järnleden, Prästön/Nötön och Kummelön är mina 
favoriter. Ett besök i skärgården är ett måste.

Metro - Roger Isberg
Kontaktuppgifter se sid 17, 27

Kliv in i mode och homebutiken på 1000 kvm 
som har bredden med billigt och exklusivt. Ro-
ger köpte Metro tillsammans med sin fru Lotta 
för 12 år sedan. Hon var då butikschef på Polarn 
och Pyret och han var distriktschef på Suzuki.  
— Härlig utmaning och roligt att satsa i 
Kristinehamn. Metro är unikt. Det finns inte 
så många stora butiker i Sverige, om man inte 
räknar med kedjorna. Många av gästerna gör en 
utflykt till Kristinehamn och trivs i stadskärnan. 
På Metro hittar du personligt engagemang och 
kända varumärken. Personalen 
hjälper gärna till med en 
personlig garderob.

Dina favoriter?
— Skärgården är 
fantastisk. Jag gillar 
italienska restauranger 
och vi har tre bra här 
vilket är kul. Jag vill lyf-
ta fram Kristinehamn, 
det är en fantastiskt fin 
stad. Trevligt ställe att bo 
på och växa upp på.
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Charmig småstad
Möt eldsjälarna bakom några av stadens unika butiker

Foton: Johan Marshall
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känna glädje och inspiration i 
en butik fylld med krukor, 
fågelbad, amplar, korgar, 
lyktor, porslin, blommor, 
kransar och allt annat 
som gör dig glad.

Dina favoriter?
— Här finns det mesta 
man behöver så som 
många fina, unika 
butiker i staden. Många 
riktigt bra restauranger 
att äta och umgås på ex 
Mastmagasinet, Bowlingen, 
Stadshotellet, Oliveriet och 
många fler. Vi har också en gästhamn och 
förstås vår pärla skärgården med allt vad det 
innebär.

Lev Vackert - Ingela Broling
Kontaktuppgifter se sid 27

Butiken som har 142 K följare på instagram 
och finns i Kristinehamns äldsta trähus. Här 
hittar du noga utvalda, vackra saker till ditt hem 
och trädgård. Ingela blandar gammalt och nytt 
i en stil som passar många inredningsstilar så 
som lantligt, franskt, romantiskt men också mo-
dernt och enkelt. — Allt började med att jag och 
en kompis gjorde 2 stora inredningsböcker 2009 
och 2010 som såldes och säljs än i hela Europa. 
Böckerna blev en succé och därefter kom buti-
ken Lev Vackert till som just nu har funnits i 11 
år. Inredningen är allt annat än traditionellt då 
den är uppbyggd av bara gamla antika möbler 
och på så sätt passar butiken huset perfekt. Mitt 
mål med butiken är att du som kund kommer att 


