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Vi har ny hemsida!

NU är vi igång
igen, efter en härlig
sommar!

Välkommen att surfa in på
vår nya hemsida:
www.skavsjoholm.se

Korridorerna sjuder åter av liv och
idéer. Man känner att våra gäster
och konferensdeltagare är taggade
inför den kommande hösten.
- Det är då vi trivs som bäst!

Där kan du hitta den senaste
informationen om konferens,
restaurang aktiviteter. Kika
in och se efter vad vi
serverar för mat denna
vecka, om vi har några
erbjudanden och vilka
aktiviteter som är populära
just nu!
Visste du att vi har en egen
hemsida för vår nya
exklusiva konferensvilla?
Information om Villa
Skåvsjöholm finner du genom
att surfa in på:
www.villaskavsjoholm.se

+SKÅVSJÖHOLM I
TV-RUTAN
En solig dag i slutet av
augusti lånade SVT &
Hjärnkontoret vår strand
för att spela in ett
inslag. Slå på SVT
Barnkanalen den 24/9
kl 18.45 och se
resultatet!

SVENSK OKTOBERFEST på Skåvsjöholm
Skåvsjöholm påminner inte mycket om
München, men den 16 och 24 oktober har vi
valt ut det allra bästa från världens största
folkfest och anordnar: SVENSK OKTOBERFEST.

meny. Vi har tagit fram ett dryckespaket med
våra ölfavoriter som passar och framhäver maten
på bästa sätt. På plats finns även dryckesexperter som guidar er genom kvällen.

Med fokus på svenska lokala råvaror och
kvalitetsbryggerier kommer du kunna prova öl
och njuta av en specialkomponerad 5-rätters

MENY:
- Svenska charkuterier & ostar
- Musselsoppa med rökt paprika & grillat dinkelbröd
- Vit sparris med Tvärnöskinka & tryffelhollandaise
- Variation på Rocklundagris med surkål,
jordärtskockspuré & rödvinssås
- Svenska hjortron
VÄLKOMMEN ATT FIRA
OKTOBERFEST HOS OSS!
Mer information finns på vår hemsida under
erbjudanden
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Har du sett oss på stan?!
Om du åker tunnelbana, buss eller lokaltåg i Stockholm
under veckorna 35, 36 eller 37 så håll utkik efter våra
annonskyltar som lokaltrafiken är prydd med!
På skyltarna berättar vi vad vi menar med begreppet ett
”Prickfritt möte” men vi nämner även vårt erbjudande som
gäller fram till och med den 30 sept, passa på!

ERBJUDANDE: Höstlyx på köpet
Boka er konferens inför hösten senast den 30 september
och vi bjuder på paketet ”höstlyx” - ett glas alkoholfritt
mousserande vin eller alkoholfritt öl. Till drycken bjuder vi
på knäckesticks med vår egen skärgårdsröra.
Värde 125 kr/per person

VI FIRAR 50 ÅR SEDAN FÖRSTA SPADTAGET!
Söndagen den 1 september samlades
100 inbjudna gäster för att fira att det
var 50 år sedan första spadtaget togs till
att bygga Skåvsjöholm.
Veteranbuss avgick från Mörby Centrum
för att föra gästerna i tidsenlig anda ut
till Skåvsjöholm. Där väntade aktiviteter
för hela familjen såsom sandslottstävling
för att symbolisera det första spadtaget,
ansiktsmålning, boule med instruktör och
sockervadd. Men det fanns även mer
fartfyllda aktiviteter som helikopterturer,
lådbilsrace och båtsightseeing med

stridsbåt 90.
Familjerna njöt av sensommarsolen och
i gräset serverades picknick samtidigt
som livemusik från 60-talet spelades
på scen.
- Vi är stolta över att det i år är 50 år
sedan arbetet började för att bygga
vårt Skåvsjöholm. En sån här dag får vi
verkligen möjlighet att njuta av vår
konferensanläggnings unika läge och
alla möjligheter kommenterar Fredrik,
vår VD.
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