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Hej Lena 
 
Under vårt telefonsamtal igår tog du upp en del intressanta och kloka synpunkter som jag har tagit till mig. Att ni 
söker en speciell lösning på er kommande konferens framkom och jag tror att vi är rätt anläggning för just er. 
 
Jag erbjuder följande för konferens tisdagen den 20 april, 2010: 
 
Arrangemang 35 dagspaket 
 
Måltider Lunchbuffé med soppa, förrätter, sallad, tre olika varmrätter inklusive ett 

vegetariskt alternativ samt måltidsdryck och kaffe.  
 
 Förmiddagsfika vid ankomst med hembakat bröd och fem olika pålägg, kaffe/te, 

juice, vitaminbomb och frukt. 
 
 Eftermiddagsfika med dessertbuffé, kaffe/te och frukt.  

Specialarrangemang: Gästerna kommer att hämtas i lokalen av två personer 
utklädda till apor som till musik kommer att showa och följa gruppen till olika 
stationer där desserter kommer att avsmakas. Desserterna kommer att ha 
djungeltema med exotisk frukt, bananasplit, kokosdrinkar mm… 

 
Lokal Möblering snedställd skolsal för 35 personer från kl 09.00-17.00. Lokalen är 

utrustad med filmduk, whiteboardtavla, blädderblock och skrivutrustning. 
Internetanslutning och dataprojektor ingår utan extra kostnad. Lokalen är 
utformad med speciella färger för att bidra till ett kreativt möte. 

 
Pris 525 kr per person inkl. moms 
 
Vår välkända lunchbuffé tillagas av våra prisbelönta kockar med ekologiska råvaror från lokala leverantörer. 
Önskar ni specialkost innebär det inga problem för oss utan vi antar gärna utmaningen om vi bara får besked en 
vecka innan. 
 
Hotellet är beläget en bit utanför city och erbjuder gratis parkering och en fantastisk utsikt från konferenslokalen.  
 
Notera att jag gjort en preliminär bokning som gäller t.o.m. 2009-09-18. Du är alltid välkommen att ringa eller 
e-posta mig om du har frågor, annars återkommer jag till dig i början på nästa vecka för uppföljning. 
 
Jag hoppas vi får nöjet att anordna konferensen för er och ser fram emot din bokning. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Anna Nilsson 
Konferensbokningen 


