
Konferens i lantlig miljö

Träffas i en avspänd och charmig miljö
Herresta	  Lada	  erbjuder	  personliga	  konferens-‐	  och	  möteslokaler	  :ll	  företag,	  
föreningar	  och	  privatpersoner.	  Gården	  har	  två	  charmiga	  och	  fullt	  utrustade	  
konferensrum	  samt	  en	  större	  samlingslokal:

• Stora	  konferensrummet,	  upp	  :ll	  20	  p
• Lilla	  konferensrummet,	  upp	  :ll	  10	  p
• Samlingslokal	  (café-‐	  och	  bu:kslokal	  med	  braskamin),	  upp	  :ll	  60	  p

Lokalerna	  används	  främst	  för	  hel-‐	  och	  halvdagskonferenser	  eller	  för	  möten	  
och	  utbildningar.	  ÖvernaKning	  kan	  erbjudas	  för	  upp	  :ll	  8	  personer.	  I	  
närområdet	  finns	  yKerligare	  möjligheter.	  

Workshop-‐	  och	  processledningsstöd	  vid	  företagsak6viteter
Som	  organisa:onskonsulter	  med	  lång	  och	  kvalificerad	  erfarenhet	  från	  
utvecklingsarbete	  i	  olika	  typer	  av	  organisa:oner	  erbjuder	  vi	  också	  stöd	  för	  
aK	  göra	  er	  konferens	  så	  lyckad	  som	  möjligt.	  Vid	  behov	  bidrar	  vi	  gärna	  med	  
våra	  tjänster	  inom	  t	  ex	  teambildning,	  ledarutveckling,	  föreläsningar	  och	  
anpassade	  utbildningsdagar.	  Läs	  mer	  om	  vad	  vi	  kan	  bidra	  med	  på	  vår	  
hemsida.

Om Herresta Lada
Herresta	  Lada	  är	  en	  1800-‐talsgård	  som	  är	  både	  vacker,	  inspirerande	  
och	  avkopplande	  aK	  komma	  :ll.	  Den	  ligger	  i	  en	  historisk	  kulturbygd	  i	  det	  
vackra	  Odensala	  ca	  4	  km	  norr	  om	  Märsta	  sta:on	  och	  8	  km	  från	  
både	  Arlanda	  och	  Sigtuna.	  Gården	  är	  omgärdad	  av	  jordbrukslandskap	  med	  
vidsträckta	  och	  natursköna	  vyer.	  Tidigare	  bedrevs	  här	  jordbruk	  
och	  djurhållning.	  Idag	  är	  det	  ombyggt	  :ll	  en	  modern	  och	  vacker	  anläggning	  för	  
olika	  verksamheter	  såsom	  boende,	  konferenser,	  kurser,	  fester,	  utställningar	  
och	  ekologiskt	  café.	  Genom	  siK	  aKrak:va	  och	  avskilda	  läge	  bidrar	  det	  :ll	  
inspira:on	  och	  lugn	  för	  alla	  våra	  gäster.

Kontakta oss
För	  förfrågningar,	  bokning	  och	  priser	  -‐	  välkommen	  aK	  kontakta	  oss!

Tord	  Olsson	   	   	   	   	   Heléne	  Zachrison
070-‐201	  14	  30	  	   	   	   	   0735-‐46	  56	  10	  
tord@herrestalada.com	   	   	   helene@herrestalada.com	  

Se	  också	  vår	  hemsida	  www.herrestalada.com	  och	  gilla	  oss	  på	  
Facebook	  (Herresta	  Lada)	  för	  löpande	  informa:on	  om	  ak:viteter.

www.herrestalada.com
På landet nära staden 

mailto:tord@herrestalada.com
mailto:tord@herrestalada.com
mailto:helene@herrestalada.com
mailto:helene@herrestalada.com
http://www.herrestalada.com
http://www.herrestalada.com
http://www.herrestalada.com
http://www.herrestalada.com

