
den är helt tillverkad av Asp från Nusnäs.  Denna pistol står som en symbol för fred, gemen-

skap och demokrati vid den Svenska Paviljongen vid Expo 2020 i Dubai, Förenade Arab 

Emiraten och sätter därigenom Original Voice Trust, Dalarna och Gesunda på världskartan. 

Syftet med projektets integration och samarbete är att underbygga hållbarhet, mångfald 

och yttrandefrihet.  Både Gesundaberget och Original Voice Trust har ett starkt samarbete 

med Mother Earth Delegation som representerar världens urinvånare. Frågor om hållbarhet, 

mångfald och yttrandefrihet kommer integreras också i det fortsatta utvecklingsarbetet av 

Gesundaberget. 

Skidanläggningen kommer därför att uppgraderas och utvecklas för att bättre och mer 

effektivt möta framtida efterfrågan.  Under 2018/2019 så genomfördes sprängningsarbeten 

på uppdrag av Ellevio, vilket orsakade stora skador på nedfarter och sittlift. Detta återställ-

ningsarbete har påbörjats.

Gesundaberget vill även meddela att man på förekommen anledning höjt säkerheten på 

berget. Detta på grund av olovligt intrång på berget, sabotage och förstörelse. Allt olovligt 

intrång och skadegörelse kommer att polisanmälas. 

Vidare så har lokal media rapporterat om besvikelse över att berget har stängt, och i sam-

band med detta har det påståtts att en rad händelser skett på berget. Ledningen vill härmed 

informera om att man inom koncernen aktivt arbetar med noll tolerans gällande droger,  

rasism, mobbning och alltid verkar för mångfald och är inkluderande oavsett kön, religion, 

kultur eller färg. 

Gesundaberget AB kommer framgent dela information på sin hemsida och de kanaler som 

bolaget verkar i. Vid frågor eller synpunkter kan kontakt tas med Carl Storckenfeldt, via 

e-post carl.storckenfeldt@fparken.se.

Berget i dess helhet med omgivningar, skidanläggningar, byggnader och annat är helägt 

av Gesundaberget och en del av koncernen Slottsparken Holding AB.

Slottsparken Holding AB arbetar aktivt med ”Conscious Hospitality”. Koncernen ligger i 

framkant vad gäller arbete med bland annat plant-based-food, hållbarhet och gröna 

satsningar. Koncernen har per idag knutit ett stort antal samarbetspartners världen runt 

för att främja detta arbete, och en stor del av det operativa arbetet leds och sköts av 

Zanedo Hospitality Group. 

Gesundaberget AB projekterar och arbetar med en omställning av verksamheten med 

ovan inriktning. Därmed kommer Gesundaberget AB hålla stängt fram tills dess att 

projektet är slutfört.  Därför kommer Gesundaberget ej vara tillgängligt för allmänheten.

Gesundaberget AB har gett i uppdrag till bland annat Zanedo Hospitality Group, Terrain 

Integral Design i München (med Klaus Klaas Loenhardt som projektledare) m.fl. att arbeta 

med utvecklingen av destinationen. Zanedo Hospitality Group har sitt huvudkontor i 

Dubai,  och driver idag ett antal hotell och destinationer i Asien,  Mellan Östern, Afrika och 

Europa. En förstudie har inletts tillsammans med Gaia Arkitekter.  

 

Stiftelsen Original Voice Trust är en strategisk samarbetspartner internationellt som också 

integrerar Non Violence Project Foundation i sin verksamhet. Slottsparken-koncernen har 

sommaren 2021 bekostat och bidragit till att ta fram ett nytt original av the Knotted Gun, den 

berömda pistolen med en knut på som Reutersvärd lät tillverka efter att John Lennon blev 

skjuten. Den unika replikan av pistolen är tillverkad i Dalarna av bland annat Anders Borg, och 
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