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Ohboy Hotell i Malmö ansluter sig till STF  

  

Svenska Turistföreningen, STF har cirka 250 boenden runt om i Sverige. Gemensamt för 

dem alla är att de ska vara personliga, genuina och hållbara med fokus på natur och 

kulturupplevelser.  Nu ansluter sig Ohboy Hotell till STF familjen, som ett av 

tolv nya samarbeten sedan årsskiftet.   

  

STF Ohboy Hotell är beläget i Västra Hamnen med havet precis intill. Istället för traditionella 

hotellrum är det loftrum i två etage med egen ingång, badrum, pentry och till alla rum ingår en 

gästcykel. Ohboy är en integrerad del av sin sociala, kulturella och ekologiska närmiljö. 

Inspiration till hotellets utformning hämtas från mångfalden och den täta grönskan i Malmös 

Slottspark och den råa betongen är inspirerad av varvsmiljöerna och skateparken i området. Alla 

trädetaljer och möbler är formgivna och tillverkade i Malmö - “Ohboy is made in Malmö”. Ett 

spännande, nytänkande hotell med hållbarhet i fokus.  

  

- När vi började prata med STF om att inleda ett samarbete var vi båda eniga om att hotellet är 

hemmet från vilket man upptäcker Malmös rika kultur, mångfald, matkultur och stads- och 

havsnatur. Utifrån detta tyckte vi båda att Ohboy är det perfekta STF hotellet i Malmö säger 

ägaren och skaparen Cord Siegel, ägare och grundare, STF Ohboy Hotell.   

  

STF är en ideell medlemsförening, grundad 1885 som arbetar för att alla ska ha tillgång till 

Sveriges natur och kultur, idag och i framtiden. Det kräver bland annat bättre möjligheter att 

turista hållbart, bra boenden runt om i landet, att slå vakt om allemansrätten och inte minst 

inspirera och guida till nya äventyr. STF driver ett 50-tal boenden i egen regi, främst i fjällen. 

Förutom dessa finns cirka 180 boenden anslutna till STF. De ägs och drivs av egna företagare och 

är noga utvalda.  

  

- Det är riktigt roligt att få hälsa Cord Siegel och hans personal välkomna in i STF. Vi arbetar 

ständigt med att hitta nya intressanta platser för våra medlemmar och gäster. Genom att 

samarbeta med entreprenörer som erbjuder hållbara upplevelser kan STF få fler att upptäcka 

Sverige och via oss kan dessa aktörer få fler att hitta till just dem. Jag skulle säga att detta är den 

perfekta basen för att upptäcka Malmö, havet är bara några fotsteg bort och det ingår en cykel att 

utforska staden på, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare STF.  

  

Högupplösta bilder för fri publicering,  

https://stffrontend.qbank.se/selection/0157c504c8d17f934fd497962a6193b2   

  

webbplats: www.svenskaturistforeningen.se/ohboy   

Instagram: www.instagram.com/ohboyhotell  

   

Se alla nya boenden här: www.svenskaturistföreningen.se/nyaboenden  

  

För ytterligare information, vänligen kontakta  

Cord Siegel, Ohboy Hotell  

cord@siegel.se  , 0735 23 90 01  

  

Yvonne Mosell, regionansvarig södra Sverige, STF   

yvonne.mosell@stfturist.se, 070 622 85 62  
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