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Linus Isaksson ny köksmästare på Furuvik
Havskrog
Jonas Dahlbom, flerfaldigt prisbelönad kock med engagemang i svenska
satsningen i Bocuse d’Or samt Årets Kock, startade upp Furuvik Havskrog i
maj 2018. Under hela förra året har han format krogens matupplevelse med
inriktning på klassiska fisk- och skaldjursrätter. Nu har det blivit dags för
honom att lämna över ansvaret för krogen i andra trygga kockhänder. Den
som kommer att axla rollen som köksmästare i framtiden är ingen mindre än
Linus Isaksson. Linus är en Kalmarfödd SM-vinnare i Grill & BBQ som jobbat
15 år som kock, bland annat på 5-stjärniga hotell i både Sverige och Norge.
Linus har funnits med som souschef och varit Jonas Dahlboms högra hand i

köket på Furuvik Havskrog ända sedan starten och har även haft ansvaret
som köksmästare hösten 2018. Jonas Dahlbom kommer i framtiden att
fortsätta sitt uppdrag som kreativ kulinarisk ledare på Gröna Lund, och finns
alltså kvar i koncernen Parks and Resorts som även äger Furuvik.
– Vi har skapat en fantastisk restaurang på en fantastisk plats. Det känns
otroligt tryggt och spännande att få lämna över ansvaret till Linus Isaksson.
Jag ser fram emot att följa Furuvik Havskrogs utveckling in i framtiden, säger
Jonas Dahlbom.
– Tillsammans med mina kollegor i köket ser jag fram emot att få fortsätta
utveckla Furuvik Havskrog efter Jonas. Det blir en härlig utmaning och jag är
redo, säger Linus Isaksson, ny köksmästare på Furuvik Havskrog.
Furuvik Havskrog har öppet onsdag-lördag kl. 17.00-23.00 samt söndagar kl.
13.00-18.00. För bokning eller mer information ring 010-708 79 71 eller
maila furuvikhavskrog@furuvik.se
För mer informationkontakta Nina Tano, VD på Furuvik på telefon 010-708 79
18 eller
e-mail nina.tano@furuvik.se. För pressbilder besök vår Bildbank
bilder.parksandresorts.com/furuvik

Furuvik är en kombinationspark med djurpark, tivoli, badland och konsertarena,
naturskönt belägen vid havet ca 1 mil söder om Gävle. Furuvik öppnade redan
1900. Sedan 2008 återfinns Nordens enda primatforskningsstation i parken.
Furuvik är medlem i Svenska Djurparksföreningen samt den europeiska
branschorganisationen EAZA. En av parkens viktigaste uppgifter är att sprida
kunskap om djur och natur. 2018 hade Furuvik totalt ca 350 anställda under
säsong och gästades av drygt 340 000 besökare. Furuvik är sedan 2010 en del av
Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen
ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik
och Skara Sommarland.
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