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MÅNDAG 15 februari 2016

Nu kan du teckna Eskilstuna-el 
– ett nytt smart elavtal som

gynnar det lokala föreningslivet. 

Premiär

eem.se/eskilstuna-el

ENTREPRENÖR Prestigefylld utmärkelse till Berlinagenten

”Det är som a+ 

vinna en Oscar”

Henrik Tidefjärd, uppväxt i Näs-
hulta utanför Eskilstuna, flyt-
tade till Berlin 2001 och startade 
tre år senare guide- och event-
företaget Berlinagenten. 

Nu har företaget fåK en pre-
stigefylld utmärkelse för de 
olika kulinariska turer man 
erbjuder besökare i den tyska 
huvudstaden. Det är resesajten 
Luxury travel guide som utseK 
Berlinagenten till 2016 års kuli-
nariska upplevelse (Culinary 
Experience of the Year).

–  Det är självklart jäKeskoj 
aK ta hem en seger, det känns 
nästan som aK vunnit en Oscar 
med tanke på aK det är Luxury 
Travel Guide som endast rap-
porterar om det lyxigaste och 
bästa inom reseindustrin värl-
den över, säger en mycket glad 
Henrik Tide[ärd, som befinner 
sig i Brasilien för tillfället.

Berlinagentens mo>o är: ”Vi är 
inte sauerkraut”, en tydlig sig-
nal om aK inriktningen på deras 
tjänster är långt borta från tra-
ditionella reseguider.

– Vi visar dem det råa, sexiga 
Berlin där allt kan hända, säger 
Henrik Tide[ärd 

–  Brandenburger Tor hiKar 

du läK till själv, men det coola, 
vilda och kreativa Berlin är mer 
svårfångat. 

Företaget har en diger merit-
lista sedan förut och har bland 
annat fåK äran aK guida super-
stjärnan Madonnas doKer i en 
privattur genom Berlin. När 
Luxury Travel Guide nu prisat 
företaget ser Henrik Tide[ärd 
det som eK kviKo på aK man är 
räK ute.

– Inte minst därför aK vinna-
ren utses av kända personlig-
heter och professionella aktö-
rer i lyxrese-industrin. För Ber-
linagenten är det eK steg framåt 
och bevis på aK vi kan leverera 
tour experiences med hög kva-
litet. Våra kunder är mycket krä-

vande och söker det lilla extra 
med mycket finess och stil! 
Hur ser det ut framöver för före-
taget och vad gör du i Brasilien?

– Vi vill inte vara en stor agen-
tur där en massa anställda job-
bar som robotar och måste 
uppnå en massa ekonomiska 
målsäKningar. Däremot är min 
målsäKning aK aldrig stå stilla 
utan aK hela tiden vara ute pa 
fältet, resa och spana in nya 
trender.

– De senaste året har jag spen-
derat mycket tid i Brasilien 
eftersom jag ser en stor poten-
tial aK erbjuda liknade tjäns-
ter som i Berlin för individuella 
resenärer. I år är det OS här och 
det är dags aK hoppa på surf-
brädan. Jag kommer aK starta 
en pop-up-agentur med lifest-
yle-turer och lyxiga program i 
bland annat Sao Paulo och Rio.

ESKILSTUNA Förre Eskilstunabon Henrik Tide-

fjärds företag Berlinagenten har få> en prestige-

fylld  utmärkelse i resebranschen för sina kulina-

riska turer. 

– Det är som a> vinna en Oscar, jublar han!

Berlinagenten

 ■ Berlinagenten ägs sedan 

starten 2004 av förre Eskilstuna-

bon Henrik Tidefjärd. Företagets 

verksamhet är a> erbjuda besö-

kare och företag extraordinära 

upplevelser och guidningar. Hit 

hör till exempel olika kulinariska 

turer och urbana livsstilsguid-

ningar men också skräddarsydda 

konferenser. Planer finns a> 

expandera i Brasilien.

 ■ 40-årige Henrik Tidefjärd har 

listats av tidskriNen Forbes som 

en person viktig a> känna till. 

Henrik Tidefjärd, prisad för si1 företag Berlinagenten. FOTO:  PRIVAT
Lars Skärlund
lars.skarlund@ekuriren.se
016-15 61 56

Värdshuset Gripen – som ligger vägg i 
vägg med en bensinmack – blev 
bombhotat under na1en till söndag.
FOTO: MAGNUS ORNHAMMAR

Stor evakuering efter bombdrama
STALLARHOLMEN EA 
värdshus och kringlig-
gande byggnader fick 
evakueras under naAen till 
söndag på grund av miss-
tänkt sprängmedel på 
värdshuset. – Vi trodde det 
var eA skämt, säger tre-
barnspappan Henrik Ehrin.

Polisens larmades vid 01.30-
tiden och skickade bombtekni-
ker och bombhund från Stock-
holm för aK söka igenom områ-
det.

– En person har fåK uppgif-
ter om aK någon annan ska ha 
sprängmedel på en adress. Det 
har inte förekommit något hot, 
säger Mikael Ericson, vaktha-
vande befäl på polisen till TT 
under naKen.

Enligt uppgifter till polisen 
pågick det en privat tillställ-
ning på värdshuset när polisen 
larmades men det tillbakavisas 
av Emma Hjelm från värdshuset.

–  Det har varit stängt och 
tomt hela helgen, jag vet inte 
var de uppgifter kommer ifrån. 
Det hela är eK dåligt skämt och 

jäkligt onödigt, säger hon.
Händelsen på värdshuset 

– som ligger vägg i vägg med 
en bensinstation – rubricera-
des som överhängande fara för 
explosion.

Henrik och Mirella Ehrin bor 
med sina tre barn eK stenkast 
från värdshuset.

– En polis kom och ringde på 
klockan 02.40 och sa aK de eva-
kuerade alla boende i området 
för det föreligger eK bombhot. 
Vi trodde det var eK skämt men 
de evakuerar ju inte om det inte 
är allvar, säger Henrik Ehrin.

Tillsammans väckte de bar-
nen, klädde på sig och begav sig 

till en skola där eK 20-tal andra 
evakuerade hade samlats.

– Vi kom dit vid tre och stäm-
ningen var jättetrevlig och 
mysig. Vi var inte så oroliga eller 
rädda, det kändes lugnt, säger 
Mirella Ehrin.

Polisens genomsökning avslu-

tades vid 04-tiden på söndags-
morgonen utan aK någon miss-
tänkt bomb eller något annat 
misstänkt föremål hiKades.

– Det kom en man från rädd-
ningstjänsten och sa att vi 
kunde åka hem igen. Jag tror jag 
var hemma i sängen igen kvart i 
fem, säger Mirella Ehrin.

Enligt polisen är en man miss-
tänkt för olaga hot och falsk-
larm rörande bomhotet men 
personen är inte frihetsberövad. 
Mannen är misstänkt för olaga 
hot och falsklarm.

Orsaken bakom händelsen är 
för närvarande oklar.

Magnus Ornhammar
magnus.ornhammar@ekuriren.se
0157-133 59

Facebook
facebook.com/eskilstuna-kuriren
Gilla oss på facebook! Du får artikeltips 
och bra erbjudanden – samt kan vara 
med och diskutera. 


