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Motivering: Kompressionsstrum
pan finns snart på allas fötter! 
Bakom supertrendiga strumpor
na från Gococo ligger svenska 
tvillingsystrarna Wennergren 
som inte bara lyckats ge oss 
snygg design och skön återhämt
ning efter träningspasset – de 
tänker också på att tillverkning
en ska gå schyst till!
 – Wow! Vad glada vi blir, säger Annie Wenner-

gren, en av grundarna av Gococo när hon får 
veta att de har fått utmärkelsen Årets ToppPlagg.

– Det är helt fantastiskt att vi har blivit fram-
röstade! Vårt mål har varit att leverera markna-
dens bästa sportstrumpor, så det känns jätte- 
roligt.

Både hon och tvillingsystern Linnéa Wenner-
gren, som hon driver företaget med, är vana 
idrottare och har bland annat seglat för lands-
laget. Så sportfunktionen är viktig!

– Vi är passionerade för design, passform och 
funktionsmaterial, och 
tror att vi har hittat en 
fin balans som tilltalar 
många. Strumporna är 
supersköna samtidigt 
som de har det absolut 
bästa funktionsmateria-
let på marknaden. 
Dessutom tycker vi att 
de är väldigt snygga! 

ÅRETS TOPPSTÄLLE:  
STUREBADET HAGA, 

UTESPA

Motivering: Årets hetaste spa
trend är träning. Och Sturebadet 
Haga ger oss nytänkande spa
träning som är svår att motstå! 
Här finns skogsfloating där du 
”flyter” i träden (körs året om!), 
du kan paddleboarda meditativt 
på Brunnsviken eller köra ett 
pass i det 300 kvm nya ute
gymmet. Skönt för både kropp 
och själ!

Motivering: Vi gillar företag som är måna om sin personal! På 
modeföretaget House of Lola har man utvecklat ett vinnande 
koncept med bland annat personliga mål, träningstips och 
proffsinspiratörer. Allt på initiativ av de två f d ungdomselit
idrottare som driver företaget.

ÅRETS TOPP-
ARBETSPLATS: 

HOUSE OF LOLA

 – Träning och hälsa är en ständig följeslagare 
hos oss på House of Lola. Om vi kan få en enda 
person att bli stark, må bra och hitta sig själv så 
är det en enorm lycka, säger Lottis Sparrman 
som grundat företaget tillsammans med Anna 
Eklund.

– Vi arbetar periodvis väldigt mycket och 
intensivt och i dessa perioder anser vi att det är 
om möjligt ännu viktigare att tänka på sin hälsa. 
När två av våra marknadsföringstjejer kom på 

begreppet ”Stark Höst/Stark Vår” var det själv-
klart att vi skulle satsa på det. Under två måna-
der åt gången får de som vill sätta upp personliga 
mål och hjälpas åt att peppa varandra via mejl 
och Facebook. Vi har också tagit hjälp av härliga 
Erika Johansson, Emma Igelström och Annika 
Sjöö som gett nya utmaningar till deltagarna varje 
vecka. Vi har inte bara blivit starkare utan också 
fått bättre sammanhållning och mer ork över till 
annat. 

ÅRETS TOPPPLAGG
KOMPRESSIONS-

STRUMPOR, GOCOCO
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Floating.

Lottis Sparrman 
och Anna Eklund.

Sturebadet Haga.

Gococo 
compression, 
250 kr.

Annie och Linnéa vill 

klä dina fötter.
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