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Ledningsmöte på Österlen. 
 
Antal: C:a 12 
 

 Dag 1  
 12:00 Jag välkomnar er till Herrgården 

 Inkvartering i Herrgården 

 Lunch, vid vackert väder vid Poolside, med lokala produkter 

  Det finns: ett lokalt rökeri, ett bageri, en gårdsbutik samt Ingeltorps trädgårdar 

  Här har jag varit och botaniserat och lyssnat av bland de lokala specialiteterna. 

 Konferenspass 

 Frukt, vtn & godis 

 15:30 Em. kaffe med hembakat 

 Konferenspass 

 

 18:30 Bastu o relax dopp i poolen får det allt bli  

 Paraply drinkar, kall bärs o GD med lite olika rökta varor från  Kåseberga  Rökeri 

 20:00 Vinprovning av Köpingsberga goda viner 

 20:30 Nu står en skaldjursbuffé uppdukad med alla tillbehör 

 Ett av vinerna vi testade, fortsätter vi med 

o Kaffe, avec, godis o Spotify ute vid Poolside…..  

 Natti natti  
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 Dag 2  
 08:00 Skånepågs frukost 

  Fräscha frukter från Handelsträdgården, nybakat bröd från Olof Viktors Bageri 

 Nykärnat smör från Gårdsbutiken………. 

 09:00 Konferenspass 

 Frukt, vtn & godis 

 Lunch med lokala produkter  

  

 Konferenspass 

 Frukt, vtn & godis 

 15:30 Em. kaffe med hembakat 

 Konferenspass 

 

 18:30 Bastu o relax dopp i poolen får det allt bli  

 Paraply drinkar, kall bärs o GD med rökt kött  från  Kåseberga Fisk 

 20:00 Vinprovning med goda viner från Källaren 

  
 20:30 I kväll kör vi en BBQ med olika kött typer som helsteks serveras med alla klassiska tillbehör 

o En god Zinfandel till detta 

o En smarrig kaka/tårta från den lokale bagar´n 

o Kaffe, avec, godis o Spotify ute vid Poolside…..  

 Natti natti  
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Dag 3 
 08:00 Skånepågs frukost  

 Fräscha frukter från Handelsträdgården, nybakat bröd från Olof Viktors Bageri 

 Nykärnat smör från Gårdsbutiken………. 

 09:00 Konferenspass 

 Frukt, vtn & godis 

 Lunch med lokala produkter  
 

 Utcheckning 

 Hemresa 
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