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Lejonet&Björnen firar glassens dag med att öppna en ny glassbar! 
 
På självaste glassens dag, fredagen den 8 maj, slår Lejonet&Björnen upp dörrarna till 
sin nya glassbar. Glassfabrikens glassbar är en fortsatt utveckling av företaget som 
ägarna Katarina & Håkan Mild har gjort sedan de tog över i januari 2009. Den nya 
glassbaren ligger i glassfabrikens lokaler på Agust Barksgata 3 i Högsbo.  

I november 2017 flyttade premiumglass företaget Lejonet&Björnen in i sina nya lokaler i 
Göteborg. Sedan flytten har företaget haft ett intensivt arbete med att vidareutveckla ett 
intressant sortiment för den medvetna konsumenten. 2019 lanserade företaget en ny dekor 
och i år på glassens dag slår de upp portarna till Glassfabrikens glassbar.  
 
Glassens dag, ett initiativ från Föreningen Svenska Glasstillverkare, firas den 8 maj för att 
hylla glassen inför glassens högsäsong.  
 
”Glassens dag är perfekt att fira med öppning av vår nya glassbar. Vi hade planerat för en 
glassbar när vi utformade fabriken och efterfrågan har varit stor att kunna köpa glass vid 
fabriken. I år är det särskilt angeläget att kunna handla nära där man bor eller arbetar”, säger 
Katarina Mild, VD & Ägare Lejonet&Björnen. 

Lejonet&Björnen Glassfabrikens glassbar öppnar 8 maj och ligger på Agust Barksgata 3 i 
Högsbo. I Glassfabrikens glassbar kommer det även att finns möjlighet att köpa glass i 
halvlitersförpackning samt beställa och hämta Lejonet&Björnens omtyckta glasstårtor. 
Katarina & Håkan Mild hälsar nya och gamla kunder varmt välkomna till den nya glassbaren 
som ligger vid sidan av fabriken där glassen görs.    
 

 
Ytterligare information lämnas av: 
 
Katarina Mild, VD / Ägare Lejonet&Björnen  
Tel: 0706-668040 
 
Lejonet&Björnen är en svensk premiumglass som omsorgsfullt tillverkas på naturliga och 
noga utvalda råvaror, främst från lokala producenter. All tillverkning sker på ett 
hantverksmässigt sätt i liten skala och under ledning av den erfarna glassmästaren med unik 
känsla för kvalitet och smakkombinationer. Lejonet&Björnen grundades 1977 och erbjuder 
idag drygt 40 glass- och sorbetsorter med återförsäljare i dagligvarubutiker, café- och 
restauranger. I sortimentet ingår också exklusivt handlagda glasstårtor. Egna glassbarer 
finns på Danska vägen 74 i Göteborg och Agust Barksgata 3 i Högsbo samt under 
sommarsäsongen i Lysekil.  

 


