Augusti 2016

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

VÄLKOMMEN TILLBAKA!

Vi pratar ju gärna om våra
prickfria möten och vi vill
gärna vara prickfria även för
dem som av någon anledning
har svårt att ta sig fram.

Vilken härlig sommar vi fick! Hoppas du
hunnit njuta av sol och lite värme och kanske
några saltstänkta bad.
Här på Skåvsjöholm har vi rivstartat den

Vi har redan handikappanpassade gästrum, hiss mellan
planen och automatiska dörrar
i våra korridorer.

nya terminen och har bland annat fått vara
platsen för starten till ett antal skolors nya
läsår. Känns alltid lika kul för oss att få vara

I dagarna kommer vi dessutom
att installera hissar ner till
både matsalen och vår mysiga
bar i bottenplanet.

en del av inspirationen till nystart.
Oavsett om det är en skola eller kick off för
ett företag!

NU KAN DU BOKA OSS
ONLINE!
Du vet väl att vi numer har
en bokningsfunktion via vår
hemsida?
Där går du enkelt in och
bokar ditt möte även under
kvällar och helger.

+
VISNINGSRESA
Du som bokar möten och konferenser är hjärtligt välkommen
att följa med oss på turen
SKÄRGÅRDSMÖTEN tisdagen
den 27/9. Vi startar 14.00
med båt från Strandvägen och
tar oss sedan sjövägen ut till
oss, Waxholms Hotell och Runö
Möten & Events. Tillbaka i
Stockholm C klockan 21.30.
Anmäl dig via länken
www.runo.se/konferens/
skargardsmoten

Dags att planera julbord!
Bara augusti, men tiden flyger iväg och vi får
redan förfrågningar och bokningar på vårt
populära julbord.
Vad är så speciellt med just vårt julbord?
Jo, förutom hemlagade klassiker i form av
sillar, köttbullar och allt annat man bara
måste ha för att ett julbord ska kännas jul,
toppar vi ditt julbord med läckra skaldjur av

högsta kvalitet. Här får vi njuta av bland
annat hummer, havskräftor, krabba och
räkor.
Julbordet serveras 9-11/12 och 16-18/12
och vi har plats för 120 personer per sittning.
Mer information om hur du bokar och priser
hittar du på hemsida.
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ERBJUDANDE:
VI BJUDER PÅ BOULE
MED TILLTUGG
Skåvsjöholm är den enda mötesanläggningen i Stockholmsområdet där du kan spela boule garanterat regnfritt - här kan du nämligen spela inomhus!
Våra två banor finns i det skyddsrum som byggdes i
samband med Skåvsjöholms uppförande. Och vi har tagit
hjälp av riktiga proffs när vi gjort iordning banorna –
Det är nämligen Boulebar som sett till att mått och
material är av högsta kvalitet.
Och Boule är väl ett av få sällskapspel där kan ha roligt
oavsett grundkunskaper?
BOULE OCH TILLTUGG
Just nu bjuder vi er på en timme i boulerummet.*
Dessutom dukar vi upp lite tilltugg att mumsa på medan
ni spelar.
Komplettera gärna med en öl eller ett glas prosecco.
Erbjudandet gäller för mötesbokningar gjorda senast
sista oktober på konferenser som genomförs under
hösten/vintern 2016/2017.
Välkommen!

Värde 149 kr/per person
*Gäller för spel utan instruktör, tidsbokning. Gäller
endast nybokningar.

Du har väl appen?
Var ska vi vara? Hur ser menyn ut? När ska vi vara på
plats? Finns det bastu och relax? Frågorna är många
och du som administrerar mötet har fullt upp med att
besvara alla. Känner du igen dig?
Då har vi lösningen - Skåvsjöholmsappen!
Med Skåvsjöholmsappen får du enkelt all administration kring ditt möte samlat på ett och samma ställe.
Vi lägger upp samtliga deltagare, tider, lokaler,
föreläsare, aktiviteter, menyer, ja allt man kan tänka
sig behöva ha ordning på under mötet. Deltagarna
laddar ner grundmodellen av appen gratis och
information om just er konferens lägger vi på en
lösenordsskyddad flik. Vi har även laddat upp
allmän informaion, kartor över anläggningen och
omgivningarna runt Skåvsjöholm med bland annan
motions- och badtips.
Kostnad från 1.000:- per sällskap.

