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PRATA KONFERENS &
MÖTEN MED OSS!

HÖSTVÄDER UTE..

Vi vill finnas tillgängliga på så
många sätt vi bara kan.
Oavsett om du vill komma förbi
och träffa oss, ringa, skicka ett
brev/mail eller meddelande på
Facebook.

Hösten har liksom sommaren varit helt
fantastisk det här året. Nu börjar vi
känna oss redo för vintern och allt
vad den innebär. För hur kan man
vara annat än förväntansfull inför

Från och med nu kan du chatta
med oss! Besök vår hemsida så
hittar du vår chatt nere i högra
hörnet!

stundande julbord, julavslutningskonferenser, isvaksaktiviteter,
glöggdrinkar och snöskottning!

ROSA BANDET &
FAIRTRADE CHALLENGE
Under oktober
uppmärksammade vi Rosa
Bandet-insamlingen samt deltog
i Fairtrade Challenge.
Hos oss serverar vi sedan länge
fairtrademärkt kaffe och te,
varje dag.
Stort tack till alla er som
stöttade Rosa Bandet och som
fikar fairtrade med oss!

+VILTVECKOR PÅ
SKÅVSJÖHOLM
Just nu, under vecka 45
och 46, passar vi på att
njuta lite extra av vad
skog och mark har att
erbjuda. Kökets menyer
fokuserar på vilt och
passande tillbehör och
smaker från naturen.

JULBORD MED SKALDJUR
Vi gillar att göra vår mat från grunden och nu
riktigt längtar vi efter att få lägga in vår julsill!
Speciellt för vårt julbord är att vi utöver alla
skärgårdsinspirerade delikatesser också dukar
upp med skaldjur – missa inte!
Så kom och njut av en riktigt stämningsfull jul i
skärgården. Under två helger i december
dukar vi upp vårt omtyckta julbord.
Fredag 6/12 18-21
Lördag 7/12 18-21
Söndag 8/12 13-16 familjelunch
Fredag 13/12 18-21
Lördag 14/12 18-21
Söndag 15/12 13-16 familjelunch

Ring, maila eller skriv en rad på chatten för att
boka. Ta med kollegorna eller varför inte
bjuda familjen på lyxigt julbord med skaldjur!
Vi ser fram emot att hälsa er välkomna med
varm glögg!

November 2013

ERBJUDANDE: Boka din konferens/
kick off före 30 november 2013 så bjuder vi på
startavgiften till aktiviteten Sverige Runt efter
ert konferenspass! (värde 3 500:-).
SVERIGE RUNT: Med inspiration från SVT:s
program ”På Spåret” gäller det att lagvis klura
ut i vilken svensk ort ni hamnat i. En spännande
och tempofylld lagtävling för alla. Mer
information: www.skavsjoholm.se/erbjudanden

SKÅVSJÖHOLMS PRICKFRIA MOTEN
I TV-RUTAN
Håll utkik efter vår reklamfilm som visas i TV4 under vecka 49!

EFFEKTIVA MÖTESDAGEN:
EN DAG FÖR EFFEKTIVARE MÖTEN OCH MINDRE STRESS I ARBETSLIVET
Alla har vi någon gång deltagit i möten där
människor kommit för sent, möten som
dragit över tiden eller möten där man
avvikit från ämnet som skulle diskuterats.
För att ge praktiska tips och råd kring hur
möten blir effektivare och hur man minskar
stressen på arbetsplatsen anordnade vi på
Skåvsjöholm en temadag - Effektiva
mötesdagen.

bor i närheten av Skåvsjöholm och
promenerar ofta förbi med sin hund.

Fredagen den 4 oktober ägde eventet
rum och gensvaret överträffade alla
förväntningar då 90 personer deltog.
Under dagen hölls seminarier och
moderator var Katarina Hultling,
programledaren & sportreportern. Hon

Hon förespråkade att med jämna
mellanrum ställa sig frågorna; när, var,
hur och varför. Detta för att bekräfta att
livet både på det professionella och
privata planet tagit den riktning man
önskar.

Katarina höll ett av föredragen där hon
talade om vikten av att ha ett effektivt
ego. Hon berättade öppenhjärtigt om sin
kamp mot bröstcancern men gav även
praktiska tips och råd att använda i
vardagen.

I lobbyn pågick samtidigt en mässa där
utställarna alla arbetade med produkter
eller tjänster som på ett eller annat sätt
bidrog till att göra möten mer effektiva.
Företaget Öppet Hav lyfte fram att
möteseffektiviteten ökar när tid för
aktiviteter och pauser planeras in i
agendan.
På plats utanför Skåvsjöholms entré
kunde besökarna i pauserna utöver
eftermiddagsfikat prova på ett exempel
på pausaktivitet, att köra segway!
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