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Say yes
till ett romantiskt, hållbart 
& närproducerat bröllop

Att finna den rätta kan vara svårt nog. Att hitta rätt i djungeln av 
allt som hör bröllop till är en utmaning för många brudpar. Men tänk 
om du kan få det där romantiska drömbröllopet du längtat efter och 

samtidigt göra klimatsmarta val? I en tid när vi måste göra avkall
på flera saker vi älskar så behöver du inte göra avkall på

något när det kommer till ditt bröllop.

MEDVERKANDE
Planering och koordinering  Lillys Delight www.lillysdelight.se
Brudklänningar, slöjor, skor  Bröllopsbruket www.brollopsbruket.se
Fotograf  Kajsa Stina Romin Photography www.kajsastinaromin.com
Hår, makeup, stylist  Jenny Guerrero instagram @jennyguerreroofficial
Florist  Madeleines Trädgård www.madeleinestradgard.se
Smycken  Sincerely Madeleine www.sincerelymadeleine.com
Tårtmästare  The Craving Solution www.thecravingsolution.se
Location  Ulriksdals Värdshus www.ulriksdalsvardshus.se
Modeller  Amanda Löfgren, Mikaela Löfgren
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Klimatsmart
Det är inte svårt att göra sitt bröl-
lop mer klimatsmart. Att använda 
torkade blommor till exempel. Både 
i bukett och i smycken. Det är ro-
mantiskt och vackert. Eller varför 
inte använda blommor som finns här 
hemma, som inte behöver fraktas? 
Buketter behöver inte vara runda 
och hårda med röda rosor utan 
blommorna kanske kommer från flo-
ristens egen trädgård eller naturen. 
Yvigt, luftigt och lite mer avslappnat. 
Det är helheten som gör stilen med 
klänningen, smycken och accessoarer 
och styling. Blommor ska addera till 
helheten. Det ligger i detaljerna!

Klänning från Abby Waits.
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Ulriksdals Värdshus, just utanför Stockholms innerstad, 
erbjuder ett vackert hus i sekelskiftesmiljö med punch-
veranda, vacker trädgård och glittrande vatten precis 
nedanför. Värdshuset har besökts av kungligheter och 
långväga gäster från mitten av 1800-talet. En riktig 
dröm för den romantiska och som önskar hållbarhet, 
ekologiskt och närproducerat på sin bröllopsdag.
Tänk att svänga runt i en drömklänning i Drottning Sil-
vias paviljong efter att ni ätit bröllopstårta och druckit 
goda drycker.
På övervåningen är den storslagna vyn över Brunns-
viken magiskt vacker och där kan gäster och brudpar 
inta både mat, dryck och solnedgång.
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Klänning från Aspera.
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Klänningar från Abby Waits och Aspera.
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Tårta förgyller festen
En god och vacker bröllopstårta som avnjuts i alla gästers 
närvaro. Det kan vara roligt att göra det till en liten grej det 
där med tårtan. Samla alla gäster runt er och prova den först 
med varsin sked. Härlig stämning, avslappnat och roligt! Bjud 
på er själva! Njut av stunden! Sen när alla har ätit och tårtan 
är undanplockad, då valsar ni ut i natten som nygifta!
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Klänning från Aspera.
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Bilder med känsla
Tänk på att anlita en fotograf som står 
för det ni står för. Alla fotografer har sitt 
uttryck i bilder och film. Det är värt så 
mycket. Dessa bilder ska ni beröras av 
om 10-20 år också. Så när ni bokar en 
fotograf, lägg lite extra tid på att hitta 
en fotograf som talar ert språk både i 
känsla, ljus och färger. Det lönar sig all-
tid att vara noga med det ni väljer. Det 
gäller att boka rätt!

Klänning från Annasul Y.
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Klänning från Annasul Y.
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Ta hjälp
För att få ihop helheten och inte slita ihjäl sig som brudpar kan det vara bra 
med hjälp av en bröllopskoordinator, en som finns bredvid er hela tiden. Som 
ser de små sakerna och som plockar upp de bollar som stannat av. Som hål-
ler planeringen igång. Och som finns för er hela vägen tills bröllopsgästerna 
lämnat och ni får njuta av varandra. Det lönar sig oftast att ta hjälp av en 
bröllopskoordinator då hen har alla kontakter som behövs och som vet när 
i planeringen de olika delarna behöver vara klara. På så sätt kan ni som 
brudpar koncentrera er på att till exempel hitta ringar, era kläder, ordna 
med vigselbevis och annat som behöver vara klart till bröllopsdagen.

Klänningar från By Malina och Annasul Y.
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Klänningar från Annasul Y och By Malina.
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Stylingen
Inför sin bröllopsdag vill alla vara sitt vack-
raste jag. Det är ibland svårt att veta vilken 
styling som är den rätta. Vill jag ha uppsatt 
hår, slöja, krona? Eller utsläppt med en bo-
hemisk look. Och hur ska du sminka dig för 
att det ska sitta hela dagen. Från de första 
tårarna när ni möts till vind, dans och fest. Då 
kan det löna sig att ta hjälp av en makeu-
partist som gör dig till ditt vackraste jag. En 
person som vet dina förutsättningar och som 
ser hur just du får fram dina drag, din stil och 
att helheten blir perfekt.

Klänningar från Ida Sjöstedt och By Malina.
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Ute i trädgården finns vackra 
blommor som används både 
som dekoration och i mat-
lagningen. Givetvis finns det 
en köksträdgård där kocken 
hämtar sina tillbehör till de 
vällagade rätterna.

Klänningar från By Malina 
och Ida Sjöstedt.
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Klänningar från Ida Sjöstedt och By Malina.
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Second hand
Tänk att få sitta ner och njuta av vacker natur och gott sällskap med lite bubbel i handen i en 
vacker brudklänning med en historia, en klänning som redan fått uppleva lyckliga dagar. Att 
köpa second hand är i dag något de flesta ser som självklart. Att hitta en klänning som redan 
använts en gång ger moder jord möjlighet till återhämtning. Visste du att det kostar 22 000 
liter vatten att producera en enklare bröllopsklänning?

Klänningar från By Malina och Ida Sjöstedt.
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