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Liseberg satsar lokalt 
– Lejonet & Björnen tar plats i sjöbod på Liseberg 
 
Göteborgsföretaget Lejonet & Björnen kommer från och med i år att finnas på Liseberg, i en sjöbod i 
anslutning till det nybyggda Kaninlandet. 
– För ett lokalt företag som vårt med närproducerad glass passar det fantastiskt bra att också finnas på 
Liseberg. Och vi kan utlova en alldeles speciell Lisebergsglass till premiären, säger Katarina Mild, 
Lejonet & Björnens vd och ägare. 
 
Det är i det nya västkustområdet, alldeles bredvid Kaninlandet, som Lejonet & Björnen kommer att ha sin 
försäljning. 
– Ett lokalt och aktat varumärke som Lejonet & Björnen passar perfekt på Liseberg och blir ett mycket bra 
komplement till nöjesparkens övriga glassförsäljning. Vi har höga förväntningar men vi är säkra på att våra 
gäster kommer att uppskatta vårt utökade glassutbud, säger Thomas Sjöstrand, vd för Lisebergs Restaurant AB. 
 
Lejonet & Björnen grundades i Göteborg 1977 och togs över av 
Katarina och Håkan Mild i november 2009. 
– Vi har fortsatt enligt det ursprungliga konceptet – 
italienskinspirerad glass med svensk touch. Vi gör all glass från 
grunden i liten skala i fabriken i Gamlestaden och vi använder bara 
naturliga råvaror som äkta frukt och bär. Varje smak görs från 
grunden och har ett eget recept, säger Katarina Mild. 
 
Kombinationen hantverksmässig tillverkning och affärsmässigt 
företagande har varit lyckad. 
– Lejonet & Björnens produkter har alltid haft ett högt anseende. 
Men vi har lyckats med vår ambition att vidareutveckla företaget och 
utöka antalet försäljningsställen. Vi är förstås oerhört stolta över att 
nu finnas på Liseberg, som dessutom sätter värde på att kunna 
erbjuda ett lokalt och närproducerat alternativ, säger Katarina Mild. 
 
Till premiären utlovas också en särskild och noga utprovad Lisebergsglass. 
– Så mycket kan jag avslöja att det blir en smak med mycket nöjesparkskaraktär, säger Katarina Mild. 
 
För ytterligare information och pressbilder kontakta,  
Katarina Mild, vd Lejonet & Björnen Sverige AB 
Tel. 070-666 80 40, k.mild@lejonetochbjornen.se 
Thomas Sjöstrand, vd Lisebergs Restaurant AB 
Tel. 070-514 32 60, thomas.sjostrand@liseberg.se 
www.lejonetochbjornen.se 
 
Om Lejonet & Björnen 
Lejonet & Björnen grundades 1977 och erbjuder idag cirka 40 glass- och sorbetsorter med återförsäljare i livsmedelshandeln, café- och 
restaurangbranschen. I sortimentet ingår också exklusiva glasstårtor. En egen glassbar finns på Danska vägen i Göteborg. Lejonet & 
Björnen är svensk superpremiumglass som omsorgsfullt tillverkas på naturliga och noga utvalda råvaror, främst från lokala 
producenter. All tillverkning sker på ett hantverksmässigt vis i liten skala av erfarna glassmästare med känsla för kvalitet och 
smakkombinationer. 

Lisebergs Restaurant AB:s vd Thomas 
Sjöstrand och Lejonet & Björnens vd 
Katarina Mild på bryggan utanför den nya 
sjöboden där det snart kommer att säljas 
exklusiv glass. Foto: Stefan Karlberg. 


