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Vingakonferens/Utbildning  
Plats: Vinga Events lokaler mitt på Vinga i Fyrfolkets By,  

Antal: 10-15 pax  

Det är allt inklusive, det enda ni behöver ta med är ombyte och kläder för bastubad samt 

egen dator. 

  

Förslag på program 

Dag 1 

 10:30 Samling på Hönö Klåva 

 Promenad ner till Fiskebåten och överfart c:a 0, 20 hr  

o Kaffe och rågfralla serveras ombord. 

 Ett friskt Vinga hälsar er välkomna så varma kläder  

o 200 m promenad till Fyrfolkets By.  

 Inkvarteringen, med lakan set o handdukar  

är fördelat på:  

 2 Enkel rum 

 5 dubbelrum 

 3 fyrbäddsrum 

 Presentation/info i konferensdelen  

o Konferensrummet är utrustat med OH, 

Whiteboard, 4 st. blädderblock, 

anteckningsblock, pennor, PC kanon, många 

grenkontakter, trådlöst internet. Frukt, kaffe, 

godis o Soda Streamvatten  

 12:30 Jag, i ”Chefs Outfit” välkomnar till lunch från öns 

skafferi, kaffe. Vid vackert väder ute på däcket.  

o 13:00 Fortsatt konferens o Konferensrummet är 

utrustat med OH, Whiteboard, 4 st blädderblock, anteckningsblock, pennor, 

PC kanon, trådlöst internet. Frukt, kaffe, godis o Soda Streamvatten  
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 15:30 EM fika med Kardemumma kaka  

 Fortsatt konferens  

o Konferensrummet är utrustat med OH, Whiteboard, 4 st blädderblock, 

anteckningsblock, pennor, PC kanon, många grenkontakter, trådlöst internet. 

Frukt, kaffe, godis o Soda Streamvatten  

 17:30 Bastu o relaxa, med havsutsikt, lite kalla öl, GD och hemskjutet (!)  

 20:00 Jag, i ”Chefs Outfit” välkomnar till middag med 

Skärgården som inramning. 

o Tillsammans med ett glas Alsace, gör vi i ordning 

skaldjuren, öppnar några ostron, smaksätter såserna, en 

god Brieost, Filonebröd från Aleks på Hönö.  

Efter det ni ätit det kalla kommer jag in med ny grillade 

havskräftor. 

Öl, snaps eller en god Alsace, passar bra till detta.  

Avrundning med en Crème Brülé, som ni bränner själva.  

Efterdiskussioner med kaffe & godis, på Spotify finns all möjlig musik,  

Kanske en musik quiz  

Dag 2  
 07.00 Jag, i ”Chefs Outfit”, välkomnar till Skärgårdsfrukost o Generöst av kallskuret, 

juicen pressar man själv, kaffe & te samt små varmt, hur vill ni ha era ägg??  

 08:30 Fortsatt konferens   

o Konferensrummet är utrustat med OH, Whiteboard, 4 st. blädderblock, 

anteckningsblock, pennor, PC kanon, trådlöst internet. många grenkontakter, 

Frukt, kaffe, godis o Soda Streamvatten 

 10:30 FM kaffe med Wiener längd  

 10:45 Fortsatt konferens   

o Konferensrummet är utrustat med OH, Whiteboard, 4 st. blädderblock, 

anteckningsblock, pennor, PC kanon, många grenkontakter, trådlöst internet. 

Frukt, kaffe, godis o Soda Streamvatten.  

 12:00 Jag, i ”Chefs Outfit” välkomnar till Lunch från ön skafferi o Vid vackert väder ute 

på däcket 

 

 Boboevent är med under hela tiden så att vi tillsammans anpassar programmet, helt till er 

agenda, ev. förskjutning i pgrm. Löser vi på plats. 

 För er trygghet har vi en båt ”stand-by” i Klåva hamn, om ngn behöver åka tidigare eller 

om ni vill ha ut ngn föreläsare under dagarna.  
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Detta ingår 
 Transport fiskebåt från Hönö Klåva TOR, (från City till kommer SEK 500: -/pp) 

 Guidning kan ordnas med Winga Vänner, 10 pax 1 hr, SEK 2500: - 

 All utrustning i det fullt utrustade konferenshuset 

 Lakan, handdukar 

 All mat som ovan, ev. specialmat får jag från er 1 v innan. 

 Lite mat prepp med mig 

 Normal åtgång av dryck, (på avräkning) 

 Musik och eller en quiz på kvällen 

 

 

Välkomna till Vinga 
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