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GLAD SOMMAR!

SAVE THE DATE
Är du nyfiken på mötesplatser
som ligger naturskönt i skärgården men ändå nära
Stockholm och Arlanda? Häng
då med på vår visningsresa
”Skärgårdens Bästa Mötesplatser” tisdagen den
28 augusti! Boka in datumet i
din kalender redan nu. Mer
information och inbjudan
kommer inom kort!

Vilken underbar sommarvärme vi redan har
fått njuta av! Våra gäster glädjer sig av
både frukost och lunch utomhus och ofta är
det aktivitet i grilltältet vid stranden.
Om du efter sommarledigheten väljer att
komma till oss för er höstkonferens, så
kommer vi att bjuda er på en vädersäker
aktivitet och ombyggd restaurang!
Läs mer om det på nästa sida!

SKÅVANGÅVAN
Vårt välgörenhetsprojekt
Skåvangåvan fortsätter.
Carro, som alltid möter er
med ett leende i
restaurangen, valde nyligen
att skänka sin Skåvangåva till
Ulla-Carin Lindquists stiftelse
för ALS-forskning.
Tidigare i vår har Suicide
Zero och Nattvandrarna blivit
utvalda!

+
Visning
Om kalendern är fullbokad
och du inte har möjlighet att
följa med på vår visningsresa
den 28/8 är du alltid
välkommen ut till oss, närhelst
det passar dig. Vi bjuder med
glädje på lunch i samband
med en visning.
Vi tycker att det är viktigt att
du får en känsla av hur det är
att vara hos oss!

Nya fantastiskt sköna stolar!
Många komponenter är viktiga för att ett
möte ska bli lyckat. Välplanerad agenda,
bra luft i lokalen och teknik som fungerar som
man har tänkt sig.
Men det vi också värderar väldigt högt är
vikten av att sitta bekvämt; annars finns det
väl ingen som orkar hålla sig koncentrerad en
längre stund?

Våra nya och efterlängtade konferensstolar
har nyligen anlänt. 120 fantastiskt bekväma
sådana, med tjock stoppning, högt ryggstöd,
skönt armstöd och behaglig svikt. Dessutom
har de en modern och snygg design. Vi har
redan fått mycket positiv feedback från de
gäster som hunnit provsitta dem.
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Aktiviteter
FÖRSMAK PÅ HÖSTENS ERBJUDANDE:

Testa vår matchningsförmåga när det gäller
aktiviteter nästa gång! Berätta för oss vilka ni är,
vilket syfte och budget ni har, så tar vi fram några

VI BJUDER PÅ INOMHUSBOULE
MED TILLTUGG
Under hösten bjuder vi er på en timmes boulespel i vårt fina boulerum. Perfekt aktivitet som
alla kan vara med på, oavsett fysik eller
tidigare kunskap. Dessutom serverar vi er lite
tilltugg att mumsa på medan ni spelar.

förslag som skulle passa just ert sällskap.
Vi erbjuder allt från vandring på glödande kol och
skulptering i isblock till flottbyggen och Träskbana.
Här nedan en bild från More Activities och deras
aktivitet ”Mästarnas Mästare” häromdagen.
En spännande och utmanande aktivitet med
inspiraion från TV:s Mästarnas Mästare och Robinson.
Skratten hördes långväga!

Värde 149:- per person
*Gäller för spel utan instruktör.

Nytt i restaurangen
När du besöker oss nästa gång kommer du mötas av
ett nytt utseende. Vår redan fantastiskt vackra
restaurang kommer att få en ”ansiktslyftning” under
sommaren, både när det gäller utformning, miljö och
ergonomi. Nya smartare bufféer samt bättre logistik
och flöde.
Vår boulebana är belägen i det skyddsrum som
byggdes i samband med Skåvsjöholms uppförande.
Och vi har tagit hjälp av riktiga proffs när vi gjorde
iordning våra 2 banor - Det är nämligen Boulebar
som sett till att mått och material är enligt
boulekonstens alla regler. Och Boule är väl ett av
få sällskapsspel, där alla har roligt oavsett
grundkunskaper? Ingen tid behöver heller läggas
på klädombyte eller att duscha efteråt.

