
 
Pressmeddelande 2019-10-17 
  

Loka Brunn arrangerar Zumba-maraton 
  
Söndagen den 20 oktober arrangerar Loka Brunn ett unikt Zumba-maraton i helt nyrenoverade 
lokaler. Dagen avslutas med spa och trerättersmiddag i Stora Societetshuset. Passet hålls av sex 
ledare som håller gruppen igång i 2,5 timmar.  
 

 
 
- Zumba är en dansbaserad gruppträning med mestadels latinamerikanska rytmer. Det är vansinnigt 
roligt och eftersom det är rätt korta koreografifrekvenser kan alla vara med, oavsett nivå, säger Mia 
Spendrup, vd för Loka Brunn.  
 
Dagen avslutas med spa och trerätters middag i Stora Societetshuset och kan bokas här. 
http://www.lokabrunn.se/paket/zumba-maraton/  
 
Datum: 20 oktober 

Start kl. 13.00 i Vattensalongen  
Zumba-maraton 13.00-15.30  
Entré till sparelaxen 15.30 – 17.30  
3-rätters middag 18.00 i Stora Societetshuset 
 
Familjen Spendrup äger Loka Brunn, Grythyttans Gästgivaregård och Måltidens hus och har 140 
heltidsanställda och 350 deltidsanställda. Platsen är viktig både ur ett historiskt perspektiv när 
människor vallfärdade till platsen för att dricka brunn, men även idag som en stor arbetsgivare på 
orten. 
 
LOKA BRUNN 
Den 4 september slog vi upp portarna för vårt nyombyggda spa. Vattensalongen har vuxit fram ur trolska 
Bergslagens vackra natur med höga berg, djupa skogar och mörka tjärnar. Det närliggande 
naturreservatet Murstensdalen har skänkt inspiration genom sina magnifika vattenfall, vita näckrosor och 
varma färger.  
 
Loka Brunn är sedan 300 år en mötesplats med vatten i fokus. Legenden säger att vattnet gav hälsa och 
livskraft. Kungar, bergsmän och bönder vallfärdade till Loka Brunn för att få god hälsa genom vattnet. I 



 
Vattensalongen har vår ambition varit att skapa en varm, härlig och avkopplande atmosfär med kunglig 
glans. Loka Brunns spa-ritual har sitt ursprung i den romerska badtraditionen. 
 
Idag består Vattensalongen av åtta pooler inomhus varav en är en kallpool, två torrbastur, en ångbastu, 
en kneip, fem varma källor/pooler utomhus, två aktivitetslokaler, ett gym, avslappningsrummet Gläntan, 
en lounche, 16 behandlingsrum och en hårsalong. På Loka finns också två vedeldade bastur samt en 
eluppvärmd bastu vid sjön Södra Loken. 
  
För mer information och bilder, vänligen kontakta: 
Magdalena Höglund, presskontakt, tel: 0733 338840 eller magdalena@highlandpr.se 
Mia Spendrup, vd, tel: 0591-63100, e-post: mia.spendrup@lokabrunn.se  
 
Om Loka Brunn: 
Loka Brunn AB ägs sedan år 2007 av familjen Spendrup och består av Loka Brunn, Grythyttans 
Gästgivaregård och Måltidens Hus. Människor har vallfärdat till Loka Brunn i århundraden för att dricka 
brunn, ha inspirerande möten och koppla av. En fantastisk brunnsmiljö från 1720-talet med en egen 
kyrka. Loka Brunn består av 54 fastigheter, 300 bäddar och ett modernt spa. Läs gärna mer på 
www.lokabrunn.se  
 

Mia Spendrup,  

vd för Loka Brunn 


