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Mia Spendrup tilldelas H.M Konungens medalj 
 
Mia Spendrup, vd på Loka Brunn Hotell & Spa har blivit tilldelad H.M Konungens medalj, som 
tidigare kallades Hovmedaljen och instiftades runt 1814. Medaljen tilldelas personer för särskilda 
förtjänster. 
 
Det var den 28 januari som det blev offentligt att Mia Spendrup tilldelas en medalj av Kungen. Hon 
har förlänats H.M Konungens medalj i 5:e storleken ”För betydande insatser inom svensk 
besöksnäring med kulturarvsprofil”. Medaljen delas ut vid en ceremoni vid Stockholm Slott.  
 

 
- Jag är oerhört stolt och lycklig över denna utmärkelse. 
Jag delar medaljen med alla mina medarbetare inom Loka 
Brunn och Grythyttans Gästgivaregård. Vi arbetar hårt 
och fokuserat med att bevara vår kulturskatt, och önskar 
att återigen få se Konungen och Drottningen som gäster i 
vackra Bergslagen, säger Mia Spendrup, vd på Loka Brunn 
Hotell & Spa.  
 
Mia Spendrup har varit vd på Loka Brunn Hotell & Spa 
(tidigare Loka Brunn Kur & Konferenshotell Aktiebolag) 
sedan år 2007 då familjen Spendrup tog över 
ägandeskapet. I Loka Brunn Hotell & Spa ingår Loka 
Brunn, Grythyttans Gästgivaregård och Kafé Guldkringlan.   

Loka Brunn 
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 mer på www.lokabrunn.se 
 
Grythyttans Gästgivaregård 
Ett besök på Grythyttans Gästgivaregård som grundades år 1641 är en kulinarisk resa där det finns 
tillgång till en av Nordens mest exklusiva vinkällare. Spännande historier och kulturarv varvas med 
nutid och framtid, genom maten och våra personligt kärleksfullt inredda rum. Här finns 54 rum och 
105 bäddar fördelat på enkel- och dubbelrum samt sviter. 
Läs gärna mer på  https://grythyttansgastgivaregard.se 
 
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  
 

 



  

 

 

 
 

 
 
  
 
 


