En mötesplats för alla sinnen

U

På Hågelby konfererar du i en inspirerande miljö, vilket är grunden för ett lyckat och effektivt arbete. Hos oss finns alla förutsättninga

När jag tog den här bilden på mina bara fötter mot de varma, lena stenarna som slipats
av miljontals brusande, salta havsvågor kände
jag en njutning som för mig handlar om livets
innersta väsen. Hågelbyparken är en annan
plats som ger mig dessa känslor. Här finns alltid upplevelser, känslor och sinnesstämningar
att njuta av.
Det spelar ingen roll om du kommer hit
på konferens eller för att ta en svängom på
dansbanan en ljum sommarkväll. Om du är en
pendlande byggarbetare som tar in på vandrarhemmet för att vila ut efter en hård dags
slit, eller ett litet barn som för första gången
får vara med om ett möte med Pettson och Findus på stora scenen. Om du är nervös för att du
ska fria till din käresta i ekotemplet på kullen,
eller har samlat släkt och familj kring någon av
våra grillar. Här finns det där lilla extra.
Doften av hembakt bröd, nyslaget gräs och
hästgödsel betyder för oss som jobbar här lika
mycket som en perfekt genomförd företagsfest
i parken och nöjda kunder. Därför satsar vi på
upplevelser för alla sinnen.
Hågelbyparken är en mötesplats för alla människor, året runt. I vår programverksamhet
satsar vi därför extra mycket på aktivteter för
olika intressegrupper, såsom moppemarknad,
trädgårdsdagar, soppkurser och Tai Chi under
äppelträden. Traditioner som valborg, nationaldagen och midsommar är också viktiga
eftersom de förenar människor. Här finns kort
och gott en plats som skänker livsglädje, ger
inspiration till eget skapande och möjliggör
nya bekantskaper.
Det är därför Hågelbyparken är den enda folkpark som två gånger fått utmärkelsen Årets
Folkpark. Den spelar en viktig kulturell roll i det
svenska samhället och det ska den också göra i
framtiden. Välkommen!

Annika Grome Aschberg, parkchef
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Upplev

ar för att du ska få ut det maximala av konferensen eller mötet. Förutom traditionella konferenser erbjuder vi alternativa mötesmodeller - från ax till färdig limpa. Kontakta oss med din idé!
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Inbäddad i vacker grönska är
Hågelby en speciell upplevelse

Konferera i en lugn och inspirerande miljö
Hos oss konfererar du i en lugn och inspirerande miljö, något som utgör
grunden för effektiva möten. Vi sätter en ära i service och tillgänglighet
och i LM Ericssons gamla sommarresidens finns alla förutsättningar för
att ni ska få ut maximalt av mötet. Men möten behöver inte bara vara konferensblock, en whiteboard och en PC-kanon. Vi har tagit steget längre
och erbjuder alternativa mötesmodeller. Vad sägs om ett seminarium i
amfiteatern, med ett porlande vattenfall i bakgrunden? Eller brainstorming vid fontänen i parken?

Lansering eller kickoff under Europas största segeldukstak
Under ett av Europas största segeldukstak kan du planera företagets
konferensdag med aktiviteter utomhus utan att ta hänsyn till väder och
vind. Du kan även hyra hela parken – en större arena är svår att hitta.
Garanterat ostört, garanterat lyckat och garanterat effektivt.
En dag fullspäckad med aktiviteter för era kunder eller medlemmar
är svår att glömma och ger många ringar på vattnet. Vad sägs till exempel
om ett traditionellt folkparkstema med tombola, femkamp, lotteristånd,
och lyckohjul?

Konferera, aktivera och reflektera
Att kombinera konferensen med övernattning och/eller en aktivitet är ett bra
sätt att sammanföra arbetsgruppen. Vi har lokaler för de flesta önskemål
och ändamål. Låt oss fresta med några exempel ur vår aktivitetsmeny:
matlagning, buggkurs med efterföljande danskväll till något av Sveriges
bästa dansband, prova på järnåldersliv, säsongsvarierade trädgårdskurser, guidad tur genom LM Ericssons Hågelby eller en hälsosam aktivitet
i samband med lunchen. Avsluta konferensdagen med att vila och reflektera över dagen på Hågelbys vandrarhem. Vakna sedan upp efter en god
natts sömn till ljudet av fågelkvitter och doften av tusentals blommor.

Konferera i huvudbyggnaden, avskilt i trädgårdsvillan eller storslaget i
Klockhuset, som även används som festvåning och utställningslokal. Vi
har kapacitet att förverkliga de flesta av era idéer, så tveka inte att kontakta oss med en annorlunda idé

Förberedelserna är A och O för en lyckad konferens

Vi fick göra om lokalerna

Peter Myhrström, Citymail

Lotta Håkansson, MTV Mastiff

– Förberedelser är A och O. när man ska ha konferens, menar Peter Myhrström,
Citymail. Man måste ha ett klart syfte och mål med konfererandet, och samtliga
föreläsare måste vara ordentligt förberedda. Vi väljer att konferera på Hågelby för
att de kan erbjuda en bra kombination av lokaler, boende, trevlig miljö och bra
mat till rimliga priser. Enkelheten, närheten till naturen, djuren, omgivningen och
den ekologiska och fräscha maten är det som är grejen med Hågelby.

TV3:s undehållningsprogram “Top Dog” spela
ägare och deras hundar på gården under
utmaningar och vänner för livet. På spel
– Hågelby passade oss bra. Det är vackert
minded personal. Vi hade möjlighet att
porära ändringar på Klockhusets vind.,
Håkansson, projektledare hos MTV Mastiff.
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Fokusera på

efter våra önskemål

Arbeta där du gör det bäst!
Teo Härén, författare till boken “Härarbeta - Att arbeta där du gör det bäst”

des in på Hågelby. I serien bodde tolv hundfem veckors tid. Där tränade de, mötte
stod ett attraktivt hundmodellkontrakt.
beläget, har stora strövmarker och servicerenovera vandrarhemmet samt göra temallt efter våra önskemål, berättar Lotta

– När jag slog upp ordet ”arbetsamt” i ett lexikon blev jag förvånad. Synonymerna
är “slitsamt, mödosamt och besvärligt”. När det skulle kunna vara “underbart, fantastiskt och inspirerande”. Detta säger Teo Härén, författare och Årets Talare 2005.
Idéer skapas sällan vid skrivbordet. Genom att byta miljö mår personalen mycket
bättre och får möjlighet att inspireras. Konferensanläggningar är perfekta för
detta. Själv arbetar jag sedan många år med mina kontorsuppgifter på de mest
inspirerande platser jag kan hitta. Det borde alla göra.
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Hågelbys handfasta tips och råd

Effektivitet, erfarenheter och kunskaper
Vad är en lyckad konferens? God gemenskap svarar många, effektivitet,
nya erfarenheter och kunskaper svarar andra. Så hur får vi till det så
bra att deltagarna både minns budskapet, trivs under konferensen och
lämnar den fyllda med entusiasm? Svaret torde vara planering, planering
och planering.
Därför satsar vi hårt på att vara en hjälp för dig genom hela konferensen. Då menar vi inte bara när ni är fysiskt närvarande, utan även innan och efter. Vår konferensvärdinna kan fungera som ditt bollplank och
aktivitetsarrangör. Vi hjälper dig med dina önskemål.
Personlighet, flexibilitet och service är ledord som vi värdesätter.
Fokusera på budskapet så sjösätter vi dina planer och ror dem i hamn.
Handfasta tips och råd
Här följer några handfasta tips och råd inför planerandet av er nästa konferens.
• Investera både tid, kraft och energi i din konferens! Det lönar sig.
• Planera – budskap, dagordning, transport, pauser, lunch, tid för gemenskap och tid för eftertanke.

• Aktivitet – vad är syftet? Avkoppling, teamwork, utveckling, inspiration,
hälsa?
• Hur ska ditt budskap presenteras? Behöver du OH, PC-kanon eller
något annat hjälpmedel?
• Hur vill ni sitta under mötet? Var vill ni sitta? Kanske är den bästa platsen för mötets budskap amfiteatern eller under en susande trädkrona?
• Skicka kallelse och dagordning till dina deltagare i god tid.
• Är det någon av deltagarna som behöver specialkost?
• Mineralvatten, godis och frukt under mötet? Har ni andra önskemål?
• Överraska dina deltagare med ett minne från Hågelby. Vad sägs om
en påse av Hågelbys te/kaffebönor, nybakta bullar eller stenugnsbakat
bröd från Café Anna Giertz?
• Uppföljning – oj så viktigt! Utvärdering, plan för uppföljning och iscensättande av det ni bestämt under konferensen är kanske den viktigaste
biten. Annars faller gärna de goda idéerna i glömska.
Lycka till med din konferens!

Hågelbys Sesambröd
5-10 g jäst
5 dl vatten, mellan kallt och ljummet
4 dl vetemjöl, gärna ekologiskt
0,5-1 msk salt
1,5 dl sesamfrön
Mer mjöl
Rör ut jästen i vattnet. Blanda ner mjölet. Täck med
plastfilm och låt stå i rumstemperatur i 3-4 timmar.
Tillsätt 0,5-1 msk salt, sesamfrön och mer mjöl till en
ganska lös degkonsistens. Jobba degen i cirka 8 min
om du har maskin, cirka 10-12 min om du gör det
för hand. Låt dig inte oroas av att degen är lite lös
i början, den går ihop när du arbetar den. Låt degen
jäsa ytterligare 3-4 timmar. Baka ut i baguetteform.
Låt jäsa 20-30 min. Grädda i 200-225 graders värme
i 12-15 min.

Sma
Flärdfullt eller ekologiskt? Vita linnedukar i en historisk och vacker herrgårdsmiljö eller en kulinarisk upplevelse i en rustik och lantl
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Doft- och s

”Som regel undviker jag frestelser
- om de inte är oemotståndliga”
- Mae West

Eget bageri
På Hågelby serveras nybakat bröd från vårt eget bageri i Café Anna Giertz.
En härlig smörgås till förmiddagskaffet och nybakat kaffebröd på eftermiddagen. Om du vill ha ett smakprov hittar du ovan ett av våra hemliga
brödrecept. Varsågod, det bjuder vi på!
Två lunchalternativ med känsla för doft och smak
En konferenslunch ska vara nyttig, ge energi och vara en fröjd för smaklökarna och ögat.
I huvudbyggnadens restaurang kan du äta flärdfullt vid bord med
vita linnedukar och levande ljus. Här serveras allt från välkomponerade
trerättersmenyer till klassisk husmanskost. Du kan i lugn och ro njuta av
maten, servicen och den vackra utsikten över sjön Aspen.
På Café Anna Giertz i Klockhuset dukar vi upp en rik lantbuffé. Basen
ligger på säsongsbaserade grönsaksrätter, både varma, ljumma och kalla. Vissa inslag av kallskuret finns också med, men tyngdpunkten ligger
på biodynamiskt odlade grönsaker från lokala odlare.
– Vi har en ekologisk profil och stor respekt för råvarorna, berättar
caféföreståndare Marie Brenander. Caféet har en rustik, vacker och lantlig atmosfär och rymmer cirka 80 personer. Den av trädgårdskonstnären

Helge Lundström anlagda uteserveringen är en välbesökt mötesplats under sköna vår- och sommardagar.
Från Rosendals Trädgård till Hågelby
Maria Brenander är utbildad i New York och kommer närmast från Rosendals Trädgårdscafé, där hon arbetat i sex år. Hon är en mycket uppskattad
matkreatör som även vet hur en kaka ska smaka och kaffe ska dofta.
Kräftskiva eller afrikansk afton?
Planerar du en middag, kickoff eller något annat arrangemang så tveka
inte att kontakta oss. Oavsett om det gäller en kräftskiva under segeldukstaket, afrikansk afton eller indisk temakväll. Vi har ett brett spann av samarbetspartners och gör allt för att tillgodose dina önskemål. Kort sagt strävar vi efter valfrihet för våra matgäster. Välkommen!

aka
ig atmosfär? Hos oss kan alla hitta sin favorit, oavsett tycke och smak.
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Kontakta Hågelby för
bokning och mer information

Finns på Hågelby
• Konferensrum: 7 st (6-200 platser)
• Grupparbetsrum: 3 st
• Festvåning: 100-250 personer
• Dansbana: upp till 2 000 personer
• Parken: 10 000 personer, beroende på aktivitet
• Amfiteater: 300 platser
• Vandrarhemsrum: 7 st
• Vandrarhemsbäddar: 28 st
• Café Anna Giertz: 80 platser
• Restaurang: 150 platser
Kontakt och bokning
Hågelbyparken, Hågelby Gård, 147 43 Tumba
Tel: 08-530 624 00
Fax: 08-530 311 00
E-post: hagelbyparken@hagelby.se
www.hagelby.se

Hitta till Hågelby
I hjärtat av Botkyrka, vid sjön Aspen, ligger Hågelbyparken. Endast 20
minuter med bil från Stockholm city. Kör du längs E4/E20 tar du av mot
Tumba, väg 258, Hågelbyleden. Kör du via Huddinge på väg 226, följ E4skyltning från Tumba längs Hågelbyleden. Åker du kommunalt rekommenderar vi buss från Tumba pendeltågstation eller Alby tunnelbanestation. Hållplats Hågelby. Avstånd från Stockholm 25 km, från Bromma
flygplats 25 km, från Arlanda flygplats 56 km, från Skavsta flygplats 98 km.

FORM OCH PRODUKTION: C&T CREATION - TRYCK: NOCKEBY TRYCKERI AB
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