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Premiär för nya Scandic Rubinen i Göteborg  

 

Fredagen den 23 maj invigs nya Scandic Rubinen på Avenyn i Göteborg.  800 

specialinbjudna gäster välkomnas då till ett renoverat och tillbyggt hotell med ny 

spännande design signerat Doos Arkitekter. 

Scandic Rubinen har genomgått en omfattande renovering och ombyggnad av befintliga lokaler 

samt påbyggnad om 5600 kvm. Detta ger 109 nya dubbelrum, ny lobby, nya restauranger, en 

unik takterrass med bar både inomhus och utomhus, en eventvåning samt större gym och bastu. 

Hotelldirektör Linda Abrahamsson kommenterar: 

- Det är med stor stolthet som vi nu på fredag kan inviga nya Scandic Rubinen. Vi har nu 

en tydligare position där känslan av det lilla hotellet möter stora och flexibla 

eventlösningar. Det i kombination med en ny unik takterrass menar vi kommer sätta 

hotellet på kartan även lokalt, säger Linda Abrahamsson.  

Man har lagt stor vikt vid hotellets inredning med möbler av hög kvalitet, vackra detaljer och 

designade textilier unikt framtagna för Scandic Rubinen. Detta i ett nära samarbete med Doos 

Arkitekter. Scandic Hotels arbetar sedan tidigare även med fokus på att kunna erbjuda hotellrum 

med hög tillgänglighet där smarta lösningar i snygg design för gäster med funktionsnedsättning 

är prioriterat. 

Den unika takterrassen har imponerande utsikt över Avenyn och Evenemangstråket. 

Takterrassen rymmer även en egen köksträdgård där man bland annat odlar ätbara blommor, 

rabarber och kryddörter.  En hel drinklista med ekologiska drinkar lyfts fram med bland annat en 

signaturcocktail med ätbara blommor Mariegold är namnet och består av lime, gin, jordgubbar, 

basilika toppat med mousserande och ätbara blommor som ringblomma, pensé och krasse. 

Givetvis är drinken helt ekologisk!  

Scandic Rubinen är tänkt som den nya flexibla och kreativa platsen för både små och stora 

möten. Den nya eventvåningen kan ta emot allt från 8 – 300 personer i en kreativ miljö, perfekt 

anpassad för modevisningar, bröllop och företagsevent. I anslutning till lokalerna finns även en 

inbjudande terrass.  

Även Ruby Bar och Ruby Restaurant har fått en helt ny design. Här serveras ett stort utbud av 

ekologisk och närproducerad mat och dryck. På menyn finns smaker från medelhavet blandat 

med svenska klassiska inslag.  

 

Scandic Rubinen är alla sinnens träffpunkt. Ett inkluderande hotell med urban sensualism och 

hemtrevlig elegans som sprider ombonat lugn och trivsel, rentav kärlek. En harmonisk mix av 

överraskande detaljer, sinnrika lösningar och en design med behagliga färger sätter sin prägel 

på hotellet. Här finns mötesplatser som bjuder in till förtroliga samtal, avgörande beslut, nya 

idéer, glädjande återseenden, en skål, en lång smakfull måltid eller en raffinerad 

konferensupplevelse i en internationell miljö. När som helst på dygnet, var som helst på hotellet, 

från lobbyn till den sagolika takterrassen under sol och måne, året runt. Välkommen hem till 

Rubinen. 

För mer information vänligen kontakta: 

Linda Abrahamsson, Hotelldirektör Scandic Rubinen, 0709 73 59 05  

linda.abrahamsson@scandichotels.com   

Anna-Klara Lindholm, PR-ansvarig Scandic, 0709-73 52 31. Sidan uppdateras regelbundet med 

nytt mate 
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