
Vi hjälper dig gärna med 

föredragshållare och 

inspiratörer på nationell och 

internationell nivå: Från 

konstnärer, entreprenörer och 

innovatörer om kreativa 

processer; erfarna ledare om 

företag och organisationer till 

mycket kända namn inom 

akademi, näringsliv och politik. 

B J Ö R N Å S E N  
641 97 Katrineholm 

070 733 49 84 
karin.hassle@gmail.com 

www.björnåsen.se

Två möteslokaler för 12 respektive 8 
personer vid sittande konferensbord 

inklusive wifi, ljud, videoprojektor och 
konferenstelefon. Kök, pool, trädgård.

Fem övernattningsrum för totalt 11 gäster. 
Från små rum med våningssäng till större 

rum med öppen spis och kök.

Miljön och lokalerna passar allra bäst för 
mindre grupper som behöver komma bort 
en stund, en dag eller ett par dagar, för att 

fatta viktiga beslut.

R E F L E K T I O N

En lugn plats i Sörmlands djupa 
skogar, nära till bad, fiske och 

vandringsleder. 50 minuter med 
tåg från Stockholm, 40 minuter 

från Skavsta Flygplats. Boende för 
11 personer. Konferensmöjligheter 

för 20 personer. Catering. 

BJÖRNÅSEN 
konferenser för lugna beslut

Curabitur leo

Maecenas

K R E AT I V I T E T

http://www.xn--bjrnsen-hxa4m.se
http://www.xn--bjrnsen-hxa4m.se


Om du bor här i samband med konferens 
serverar vi allt du behöver. Du njuter av vår 
trädgård så mycket som du vill och poolen 
hittar du alldeles utanför din egen dörr. 
Sörmlandsleden passerar 100 meter härifrån 
och erbjuder lugna dagsturer och längre turer 
med övernattning i vindskydd eller stuga. Vi 
har flera bra fiskesjöar inom en kilometer. 
Ädelfiske når du på 10 minuter med bil eller 
30 minuter med cykel. 300 meter till 
närmaste sjö med brygga. 900 meter till liten 
badplats med strand. 4 km till kommunal 
badplats. Andra aktiviteter på Björnåsen eller 
i närheten är pingis, bågskytte, paddling, golf, 
go-carting, segelflyg och våra egna konst-
glaskurser. Om du vill träffa författare, 
skådespelare, företagsledare, entreprenörer, 
politiker eller forskare så har vi bra förslag.

Maten, naturen, närheten. Det är svårt att låta bli.

P R I S E R

Oavsett om du behöver hjälp med catering, programinnehåll eller aktiviteter så hjälper vi till när det behövs. 
Aktiviteter kan handla om allt från enkla naturvandringar, bågskytte och ädelfiske till traktorsafari, vattenskidor 
och golf. Vi erbjuder vårt nätverk av svenska och internationella föreläsare för att göra inspirerande inspel i din 

konferens. Alla priser angivna exkl. moms och med reservation för ändringar.

HELDAGSKONFERENS: 3 200,00 KR 

I priset ingår erforderliga lokaler för 20 personer, 
konferensutrustning, kök, pool, trädgård, pingis, pilkastning, 
skogsvandring och enkla äventyrsmöjligheter. 

CATERING: 

Vi lämnar pris på fika, fantastiska frukostar, mycket bra luncher 
och moderata middagar. Vill du ha mer flärd på middagen ordnar 
vi givetvis det. Fråga oss så kommer vi överens.

ÖVERNATTNING: 355 KR /  PERS 

Vi har fem rum för totalt 11 gäster. Från små rum med 
våningssäng till större rum med öppen spis och kök.

Stora mötesrummet med 
plats för tolv personer, i 
samma byggnad som…

… Lilla mötesrummet med 
plats för åtta personer.

Ibland lagar vi maten här, 
ibland beställer vi från 
andra.

Har du tur finns vår egen öl 
Beer Hill att provsmaka.

Sovrummen är enkla men 
bekväma. Gemensam dusch 
& toalett.

Välj det blå, gula eller gröna 
rummet, Lillstugan eller 
Stora rummet.


