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Klubben, Tändstickspalatset

Lundqvist & Lindqvist
hälsar dig välkommen hem!
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undqvist & Lindqvist är det Stockholmsbaserade
konferens- och mötesföretaget med 20 år i branschen. Med en övertygelse om att Livet är skönare
i City och om att det personliga och genuina vinner över
det formella och strikta driver företaget sin verksamhet.
Sedan en tid har mötesveteranerna Lundqvist & Lindqvist
också utökat sin verksamhet genom Klubben - en exklusiv
medlemsklubb för den som önskar att sätta extra guldkant på sin arbetsvardag.

Sedan 2010 finns Lundqvist & Lindqvist och deras mötesverksamhet inte bara på Klara Strand i Stockholm utan
också här, precis invid Kungsträdgården, i det som en
gång var huvudkontor och nav för tändstickskungen
Ivar Kreuger och Kreugerkoncernen. Uttrycket historiens
vingslag kan låta klichéartat och abstrakt men i takt med
att Marie och Sanna visar oss runt i den mötesverksamhet
som Lundqvist & Lindqvist byggt upp och bedriver här,
i det anrika och kulturmärkta palatset, känns det mytomspunna palatsets magi och energi.

20 år med möten i Stockholms City
Att lämna trafiken och känslan av stress på Hamngatan
till förmån för den lugna Västra Trädgårdsgatan är en sak.
Men att därefter gå in mellan de höga granitkolonnerna
i Tändstickspalatset och mötas av dess innergård - med
Carl Milles fontän Diana porlandes i mitten – det är något
helt annat.

95

94

Vi möter Sanna Gernandt och Marie Elmlund för ett
samtal om Lundqvist & Lindqvist och om Klubben – och
om Ivar Kreuger. Lundqvist & Lindqvists ena adress är
nämligen en av Stockholms mest klassiska affärsadresser;
Västra Trädgårdsgatan 15 - mer känt som Tändstickspalatset. Att befinna sig i detta palats utan att tala om dess
tidigare ägare och innehavare är omöjligt.

”Känslan vi vill förmedla är att du som gäst, när du lämnat
mötet hos oss, vill komma tillbaka. Oavsett om ditt möte
skett i ett av våra mindre rum eller om du varit med som
deltagare i någon av våra fina hörsalar”, berättar Sanna.
Alla Lundqvist & Lindqvists tjugofem mötesrum med plats
för mellan 4 och 150 deltagare finns, och har alltid funnits, i hjärtat av Stockholm och med gångavstånd från de
centrala delarna och de viktiga knutpunkterna.
”Oavsett om mötet sker på Klara Strand eller i Tändstickspalatset är det Lundqvist & Lindqvist du träffar med vår
personliga och genuina anda”, säger Sanna.
Klubben – medlemsklubben med diskretion som ledord
2015 startade Lundqvist & Lindqvist Klubben i Tändstickspalatset. Visionen var att skapa en exklusiv och diskret
arbetsplats för människor från olika branscher. Inspirationen hämtades bland annat från det framgångsrika klubbkonceptet Soho House, en internationell medlemsklubb
med lokaler i olika världsmetropoler.
Marie Elmlund berättar mer om medlemskapet:
”Ett medlemskap i Klubben är tänkt att göra arbetslivet
enklare, bättre och härligare. Medlemmarna erbjuds att

Matsalen, Klara Strand

No 17

sitta och arbeta vid någon av de öppna kontorsplatserna
och man har tillgång till fina mötesrum. För att inte tala
om det trivsamma köket där det bjuds på frukost varje
morgon och serveras lunch varje dag. Våra medlemmar
har tillgång till gym med personlig tränare och andra
genomtänkta detaljer såsom läsglasögon i alla styrkor om
de glömts hemma. Från 8 000 kronor i månaden har man
tillgång till allt detta”, säger Marie.
Klubbens lokaler är inhysta på Tändstickspalatsets andra
våning där bland annat Ivar Kreugers arbetsrum och det
anrika Styrelserummet finns. Att sitta vid det vackert
svängda styrelsebordet, blicka upp mot Isaac Grünewalds
målning Morgonrodnad och förbereda sitt möte – ja så
kan alltså en del av en vanlig arbetsdag se ut för medlemmarna i Klubben.
När vi får förmånen att besöka Klubben slås vi ändå av att,
trots den professionella integritet och diskretion som råder
mellan medlemmarna och deras gäster, är känslan och
tonen här inte alls formell. Snarare tvärtom. Det verkar
onekligen som att Lundqvist och Lindqvists anda nått även
hit. ”Sen i höstas kan vi även erbjuda medlemskapet Out
of Town. Vi riktar oss till internationella gäster men även
företagare och entreprenörer som behöver en extra mötesplats – för livet är skönare i City,” avslutar Marie Elmlund.
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